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ประสบการณที่ไดรับจากโครงการ IRPUS: 
มุมมองอาจารยมหาวิทยาลัย 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  แยมเมน 

ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
อารัมภบท..... 

ในสังคมปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวานักวิชาการขาดความเชื่อมโยงกับผูประกอบการ 
นักวิชาการหรืออาจารยสวนใหญทํางานวิจัยในสวนที่ตนเองชอบ และไมสนใจความตองการของ
ผูประกอบการ สวนผูประกอบการก็สนใจทําธุรกิจแตไมยอมลงทุนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ขึ้นใชเอง สภาพเชนนี้เปนการผลิตบนฐานเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแลวเกือบทั้งสิ้นซึ่งไม
กอใหเกิดการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติไปสูการแขงขันในระยะยาว  

เพื่อตระหนักถึงเรื่องนี้อยางจริงจัง โครงการ IRPUS (Industrial and Research Projects for 
Undergraduate Students) จึงไดเขามามีบทบาทในการประสานความเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการ
หรืออาจารยกับผูประกอบการที่ใหความสําคัญกับการผลิตงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
นําไปสูความรวมมือที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว โครงการ IRPUS 
นี้เปนชุดโครงการหนึ่งของฝายอุตสาหกรรมภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาทําโครงงาน 
(Senior project) และสงเสริมใหนิสิต/นักศึกษาไดใชโอกาสจากการเขาฝกงานในภาคฤดูรอนในการ
คนหาปญหาโจทยในโรงงานรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและผูประกอบการ เพื่อพัฒนาเปนหัวขอ
โครงงานอุตสาหกรรมที่จะทําการแกโจทยปญหานี้ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งป และสามารถนํา
ผลที่ไดรับจากโครงงานไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงในโรงงานของผูประกอบการไดอยางเปนรูปธรรม 

บทความนี้เขียนขึ้นจากแนวคิดและประสบการณของผูเขียนในการทํางานรวมกับโครงการ 
IRPUS สําหรับจัดพิมพในหนังสือประชาสัมพันธใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
ไดทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ IRPUS ดวยการรับนิสิตเขาฝกงานในภาคฤดู
รอน ประจําปการศึกษา 2549 
 
ผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงงานอุตสาหกรรมของโครง IRPUS..... 

การดําเนินการใดๆ ก็ตาม ตองอาศัยผูที่มีความรูในเรื่องนั้นๆ โรงงานหรือสถานประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ IRPUS ตองพิจารณาปญหาโจทยในโรงงานใหครบวงจร 
โดยเริ่มจากการปรับความคิดของผูประกอบการ การสรางความตองการ การตรวจวิเคราะหและ
กําหนดเปาหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง ถามีปญหาตรงที่ใดจะตอง
ดําเนินการแกไขใหตรงจุดตรงประเด็นของปญหานั้น จึงเห็นไดอยางชัดเจนวาไมมีใครคนใดคนหนึ่ง
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สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ไมวาผูนั้นจะเปนผูประกอบการ ผูจัดการ พนักงาน นักวิชาการ 
อาจารย หรือนิสิต/นักศึกษา เพราะปญหาโจทยในโรงงานแทรกอยูในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และ
ตองอาศัยบุคคลหลายฝายในการใหขอมูลและขอเท็จจริง เพื่อใหทราบปญหาที่แทจริง ดวยเหตุนี้
โครงการ IRPUS จึงตองอาศัยบุคคลเหลานี้เปนผูที่จะแกปญหาโดยมีบทบาทตางๆ กัน คือ 

 
• นักวิชาการและนิสติ/นักศกึษา 

นักวิชาการหรืออาจารย จะตองมีทักษะและประสบการณเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับปญหา
โจทยที่ไดรับจากทางโรงงาน เพื่อใหคําที่ปรึกษาในกรณีนิสิต/นักศึกษาพบปญหาอุปสรรค
หรือขาดความรูดานเทคนิคบางอยาง รวมทั้งนักวิชาการหรืออาจารยตองมีเวลาเพียงพอใน
การติดตามโครงงาน 

นิสิต/นักศึกษา จะตองมีความกระตือรือรนอยากลงมือแกปญหาโจทยในโรงงานที่ไดรับ
มอบหมายในรูปแบบวิชาโครงงานที่นิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ตาม
ระเบียบของสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยเริ่มจากนิสิต/นักศึกษารับทราบปญหาโจทยจากทาง
โรงงาน ตอมาทําการสํารวจตรวจสอบขอมูลของปญหาโจทย จากนั้นรวบรวมขอมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห เพื่อใหทราบตนเหตุของปญหาโจทยที่แทจริง แลวจึงกําหนดเปาหมาย ขอบเขต 
และวิธีการที่สอดคลองกับปญหาโจทยที่ไดรับอันจะนําไปสูการแกไขปญหาอยางไดผล พรอม
ทั้งกําหนดการวัดผลดวย โดยทุกขั้นตอนและกระบวนการจะตองมีการประสานระหวาง
ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานทุกระดับ  
 

• ผูประกอบการและ/หรือผูบริหาร  
ผูประกอบการและ/หรือผูบริหาร จะตองเล็งเห็นประโยชนและเขาใจถึงประโยชนที่จะ

ไดรับจากโครงการ IRPUS กลาตัดสินใจและกลาลงทุน ตลอดจนหาทางสงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโจทยในโรงงาน และที่สําคัญจะตองแตงต้ังผูรับผิดชอบ
โครงการ IRPUS มอบหมายความรับผิดชอบใหอยางชัดเจน โดยกําหนดงานและเปาหมายให
เปนรูปธรรมสงเสริมสนับสนุนการทํางานอยางจริงจัง  

ในปจจุบัน ผูประกอบการของโรงงานบางรายแตงต้ังผูรับผิดชอบโครงการ IRPUS เพียง
เพื่อความเกรงใจนักวิชาการหรืออาจารยที่เขาไปชวยแกปญหาโจทยในโรงงานเทานั้น โดย
มอบหมายงานนี้ไวกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานอื่นอยูแลว จึงคาดหมายไดแนนอนวาจะไม
สามารถแกไขปญหาโจทยสําหรับองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางจริงจัง 
เนื่องจากทั้งผูรับมอบหมายและผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นี้ทราบกันดีต้ังแตเริ่มตนวาเรื่อง
โครงการ IRPUS ไมใชเรื่องสําคัญมากนัก คุณสมบัติของผูรับผิดชอบโครงการ IRPUS นั้น
นอกจากจะมีความรูดานปญหาโจทยในโรงงานแลว ยังตองมีความสามารถทางจิตวิทยา 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ เพราะวาการแกปญหาโจทยตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบนี้จะตองมีความสามารถที่จะประสานและสรางการมีสวนรวม
ของทุกคนและทุกฝายในองคกรใหเกิดขึ้นใหได 
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ขั้นตอนการดําเนินโครงงานอุตสาหกรรมของโครงการ IRPUS..... 
เนื่องจากการดําเนินโครงงานอุตสาหกรรมไมสามารถเกิดขึ้นเองไดโดยอัตโนมัติในโรงงาน จึง

จําเปนตองอาศัยหลักการวิชาการหรือความรูจากบุคคลหลายฝายตามที่กลาวมาในหัวขอที่ผานมา
ขางตนและตองอาศัยการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน พอสรุปไดอยางคราวๆ 4 ขั้นตอน คือ การปรับ
ความคิดผูประกอบการ การพัฒนาหัวขอโครงงาน การตรวจวิเคราะหและแกไขปญหา และการ
ประเมินผล 

 
• การปรับความคิดผูประกอบการ 

ผูประกอบการเปนบุคคลที่สําคัญเพราะมีอํานาจสูงสุดในองคกร หากผูประกอบการยังไมมี
ความเขาใจในประโยชนที่จะไดรับจากโครงงาน (อาทิเชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือ
เครื่องจักรที่สามารถพิสูจนใหเห็นเปนตัวเลขที่ชัดเจน เปนตน) ยอมเปนที่แนนอนวาโครงงาน
อุตสาหกรรมตามรูปแบบของโครงการ IRPUS ไมสามารถเกิดขึ้นได แมวาบุคคลในระดับอื่นๆ จะ
ตองการดําเนินการมากแคไหนก็ตาม 

 
• การพัฒนาหัวขอโครงงาน 

เทคนิคหนึ่งที่ผูเขียนใชในการคนหาหัวขอโครงงาน จะเริ่มจากการพานิสิต/นักศึกษาชั้นปที่ 2 
หรือ 3 ไปดูงานตามโรงงานตางๆ ที่สนใจ เพื่อจะไดรับรูสภาพปญหาโจทยของโรงงานในเบื้องตนกอน 
ตอมาจึงนัดแนะผูประกอบการอยางเปนทางการอีกครั้งในการที่จะเขาไปตรวจสอบขอมูลเชิงลึกกับ
พนักงานที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ โดยตรง ตอจากนั้นใหกลุมนิสิต/นักศึกษาที่คาดวาจะเขารวม
โครงการ IRPUS นําขอมูลที่ไดรับมาอภิปรายรวมกันกับผูประกอบการ (หรือผูประกอบการอาจจะ
แตงต้ังผูที่รับผิดชอบโครงงานมาเขารวมอภิปราย เพื่อกําหนดเปาหมายและขอบเขตของปญหา อันจะ
นําไปสูการพัฒนาเปนหัวขอโครงงานอุตสาหกรรมของนิสิต/นักศึกษารวมกับทางโรงงาน) 

 
• การตรวจวิเคราะหและแกไขปญหา 

เมื่อไดรับหัวขอโครงงานแลว ทีมนิสิต/นักศึกษาที่มีอาจารยและตัวแทนฝายตางๆ ในโรงงาน
เปนที่ปรึกษารวม จะเริ่มงานดวยการสํารวจตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวของกับปญหา จากนั้น
รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริงตามหลักวิชาการ แลวจึง
กําหนดวิธีการแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม ในขั้นตอนนี้ควรดําเนินการโดยมีแผนปฏิบัติการและวิธีทํา
การทดลองแกไขปญหาตลอดจนการประเมินผลที่ชัดเจน ระหวางดําเนินการอาจจะพบปญหาอุปสรรค
หรือขาดความรูดานเทคนิคบางอยางซึ่งไมใชปญหาใหญ เพราะผูประกอบการยินดีสนับสนุนให
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานเขามาใหคําที่ปรึกษาเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับความรูดานเทคนิคนั้นๆ อัน
จะทําใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรในองคกรอีกดวย 

 
• การประเมินผล 

เมื่อกําหนดเปาหมาย แผนปฏิบัติการ และวิธีทําการทดลองเพื่อแกไขปญหาแลวจะตอง
ประเมินผลเปนระยะๆ ดวย เนื่องจากการประเมินมีสวนชวยผลักดันใหมีการดําเนินการไปสู
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ความสําเร็จ ทําใหทราบวาการดําเนินการนั้นกาวหนาไปแคไหน อยางไร หากการดําเนินการกาวหนา
ไปดวยดี ทุกคนที่เกี่ยวของจะมีกําลังใจ รูวามาถูกทางมุงมั่นเดินหนาตอไป หากไมเปนไปตามขั้นตอน
หรือเปาหมายที่กําหนดไวจะตองศึกษาหาสาเหตุและปรึกษาหารือรวมกันเพื่อใหทราบปญหาอุปสรรค
ที่แทจริง ทําใหสามารถปรับปรุงแกไขไดทันการ ไมรอจนเลยระยะเวลาโครงงานแลวมาคนพบภายหลัง
จะยิ่งทําใหเสียกําลังใจและทอแท การแกปญหาโจทยในโรงงานจะลมเหลว 
 
ตัวอยางความสําเร็จโครงงานที่ไดรับจากโครงการ IRPUS..... 

จากประสบการณผูเขียนไดนํานิสิตฝกงานในชวงฤดูรอนกับผูประกอบการไปทดลอง
ดําเนินการโครงงานอุตสาหกรรมในโรงงาน พบวาผูประกอบการมีความมั่นใจกับโครงการ IRPUS 
เนื่องจากนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาสามารถเสนอวิธีการแกไขปญหาโจทยที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานและ
รับผลสําเร็จจากโครงงานไดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน ในกรณีของบริษัทผลิตอุปกรณไฟฟา
ภายในรถยนตแหงหนึ่งที่เขารวมโครงการ IRPUS ในป 2547 เมื่อทีมนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาได
ดําเนินการวิจัยโครงงานวิทยานิพนธ เรื่อง “การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบอุปกรณ
ควบคุมแรงดันไฟฟาภายในรถยนต” พบวาการทดสอบอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟาภายในรถยนต
ดวยการใชเครื่องมือวัดชนิดมัลติมิเตอร พนักงานตองทําการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้งตอตัว (ครั้งแรก
เมื่อประกอบอุปกรณทางไฟฟาลงบนแผนปริ้นเสร็จ ครั้งที่สองเมื่อติดต้ังตัวระบายความรอนเสร็จ ครั้ง
ที่สามเมื่อผานการหลอเสร็จ) กอนสงออกจําหนายตองทดสอบทุกตัว รวมเวลาที่ใชในการทดสอบ
ทั้งหมด 180 วินาทีตอตัว เมื่อทีมนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาชวยกันหาขอมูลและวิเคราะหขั้นตอนการ
ทดสอบแลวจึงเสนอใหบริษัทเปลี่ยนวิธีการทดสอบจากพนักงานเปนการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ทดสอบแทน จึงทําใหสามารถลดเวลาการทดสอบลงไดถึง 90 วินาทีตอตัว หรือลดลง 50% ของเวลา
การทดสอบเดิม  ผลพลอยไดจากโครงงานนี้ คือ สามารถเก็บขอมูลการทดสอบไวในคอมพิวเตอรแต
ละตัวไดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถจัดทํารายงานและคุณลักษณะการทดสอบทางเทคนิคไดงายและ
สะดวกมากกวาเดิม มีผลทําใหบริษัทสามารถมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นและไดขยายสินคาออกสูตลาดที่
กวางขึ้น 

นอกจากนี้โครงการ IRPUS ยังไดใหประสบการณแกนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาในรูปแบบ
ตางๆ อาทิเชน สรางและฝกนิสิตใหมีทักษะในการนําความรูที่ไดเลาเรียนมาจากสถาบันการศึกษาไป
ใชในการวิเคราะห และแกปญหาโจทยที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ในสวนของอาจารยที่
ปรึกษา โครงการ IRPUS ไดกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสไดเขาใจถึงปญหาโจทยที่เกิดขึ้น
จริงในภาคอุตสาหกรรมและนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนิสิตเกิดการเรียนรู
ภาคปฏิบัติจากหองปฏิบัติการจริงผานงานวิจัย และที่สําคัญ โครงการ IRPUS สรางความรวมมือที่ดี 
ระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว อันจะนําไปสูการผลิตงานวิจัยและพัฒนา
เบื้องตนในภาคอุตสาหกรรม 

หากผูประกอบการตองการขอมูล คําปรึกษา หรือขอแนะนําโครงการ IRPUS เพิ่มเติม กรุณา
ติดตอ สํานักงานโครงการ IRPUS ไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-409-6040 หรือ มือถือ 09-026-1009 
หรือ http://www.ipus.org หรือ E-mail: ipus@kmutt.ac.th 


