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ประเทศไทย 
 

ความก ้าวหน ้าของเทคโนโลย ี ในป ัจจ ุบ ัน
โดยเฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถทำได้ทุกที่ ทุก
เวลา จากทั ่วทุกมุมโลก ส่งผลให้ผ ู ้บร ิโภคสามารถ
พิจารณาข้อมูลของสินค้าและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้
ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเห็นตัวสินค้า
จริง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถขยาย
โอกาสและพื้นที่ในการทำการค้าได้อย่างเสรีไร้พรมแดน 
ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่ผู้บริโภคมี
อำนาจในการต่อรองเพื ่อให้ได้ส ินค้าที ่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้นแล้ว บริษัทจึงมี
ความจำเป็นที ่จะต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ม ี
ค ุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู ้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้
ผู ้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการอย่าง
สูงสุด 

รูปแบบของการพัฒนาสนิคา้จะเริม่เปลีย่นแปลง
ไปโดยลูกค้าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ จากอดีตที่
ผู้ประกอบการเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาสินค้าไปสู่
การออกแบบสินค้าได้ด้วยตัวลูกค้าเอง จึงกลายเป็น
ความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจและดำเนิน
กิจการเพื่อรับมือต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วของผู ้บริโภคในยุคปัจจุบ ัน การปรับเปลี ่ยน
แนวคิดในการทำธุรกิจได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกโดยเปลี่ยน
จาก การพึ่งพาระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติที่แยกส่วนกัน

ทำงาน (Industry 3.0) มาเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตสมัยใหม่ (Industry 4.0) ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่า
อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน สำหรับการแข่งขันในระบบ
การค้าเสรีแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ 

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป ็นในการพัฒนาระบบเศรษฐก ิจไทยจากระบบ
เศรษฐกิจฐานสินค้า (Thailand 3.0) ไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานคุณค่า (Thailand 4.0) เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศใน
ตลาดการค้าระดับโลก ดังนั้นแล้ว การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผนวกกับความคิดสร้างสรรค์จึงมี
บทบาทสำค ัญในการผล ักด ันและข ับเคล ื ่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันที่เน้นการผลิตจำนวนมากๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ การเป็นฐานการผลิตสินค้าให้
บริษัทข้ามชาติจะถูกปรับเปลี่ยนและผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าและบริการของตนเองที่เกิดจาก
การผสมผสานของนวัตกรรม องค์ความรู้สมัยใหม่ และ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย
แรงงานที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในระดับสูง 
ก า ร พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ใ น ท ุ ก ร ะ ด ั บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ระดับอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นปัจจัย
หลักของการขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานคุณค่า
อย ่างย ั ่ งย ืน อย ่างไรก ็ตาม หล ักส ูตรการศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมอุตสา
หการยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการข้างต้นได้ 
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ภาพที่ 1 แนวความคิดหลักของหลักสูตร 

 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ โครงการการพัฒนา
หลักสูตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการ
สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยจึงถูกจัดตั้ง
ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
ของไทยและของสหภาพยุโรป ซึ่งโครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ ของสหภาพยุโรป 
(The European Union’s Erasmus+ Programme) 

อ้างอิงจากภาพประกอบที่ 1 หลักสูตรนี้จะถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม 3 เสาหลัก อันประกอบไปด้วย 
สินค้า กรรมวิธีการผลิตสินค้า และกระบวนการผลิต
สินค้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าให้ประสบ
ความสำเร็จ ในส่วนของตัวสินค้า เนือ้หาของหลักสูตรจะ
มุ่งเน้นการเรียนรู้การพัฒนาสินค้าอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบัน ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำเสนอสินค้าที ่มี
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำ
ให้สินค้าประสบความสำเร็จ ดังนั้นแล้ว แนวคิดการมี

ส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนาสินค้าจะถูกผนวกเข้ามา
ในหลักสูตรนี้ด้วย การมีส่วนร่วมของลูกค้านำมาซึ่งความ
ซับซ้อนในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้า จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรรมวิธีการผลิตจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น เนื้อหาในส่วนกรรมวิธีการผลิต
จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตขั้นสูง ตัวอย่างเช่น การ
ข ึ ้ นร ูปช ิ ้ นงานสามม ิต ิอย ่างรวดเร ็ว ในส ่วนของ
กระบวนการผลิต รูปแบบการผลิตสินค้าจำนวนมากๆจะ
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความหลากหลายของสินค้ามี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การวางแผนการผลิตระยะยาวจึงมี
ความจำเป็นน้อยลง บทบาทของข้อมูลสารสนเทศน์เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญ
ที ่จะทำให้การวางแผนการผลิตมีความแม่นยำและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นแล้ว เนื้อหาหลักสูตรในส่วนนี้
จะมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศน์และการ
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วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื ่อใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต 

ตลอดระยะเวลาการเร ียนในหล ักส ูตรน ี ้ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข ้อม ูล การวางแผนกลยุทธ ์ และการ
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสามมิติ
หลักในการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รูปแบบการเรียนรู ้ท ี ่
มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางจะถูกนำมาประยุกต์ใช้
เพื ่อให้การเรียนรู ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี ้ 
กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการในสองรูปแบบยังได้ถูกผนวก
เข้ามาในหลักสูตร รูปแบบแรกจะเป็นการเชิญวิทยากรผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เชิงลึกใน
ด ้านต ่างๆแก ่น ักศ ึกษา ร ูปแบบที ่สอง จะเป ็นการ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทักษะการนำเสนอ
ในที่สาธารณะ ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และทักษะขั ้นสูงที ่นำสมัยให้กับนักศึกษา หลักสูตรนี ้
มุ่งหวังที่จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานคุณค่าอย่างแท้จริง  

 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 

1. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ผู ้ก ่อตั ้งและ
ประสานงานโครงการ) 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนคร

เหนือ 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

7. University Politechnica of Bucharest, 
ประเทศโรมาเนีย 

8. University of Minho, ประเทศโปรตุเกส 
9. Czestochowa University of Technology, 

ประเทศโปแลนด ์
 
หมวดงานต่าง ๆ ของโครงการ 

1. WP1: การวิเคราะห์ความพร้อมของบริษัทและ
บัณฑิตเพื่อรองรับ Thailand 4.0 

2. WP2: การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของ
หลักสูตรและรายวิชา 

3. WP3: การออกแบบและพัฒนารูปแบบและสื่อ
การเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

4. WP4: การประเมินและควบคุมคุณภาพของ
โครงการ 

5. WP5: การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์
ของโครงการ 

6. WP6: การบริหารและการจัดการโครงการ 
 

แปลและเรียบเรียงโดย       
ดร.สุริยา จิรสถิตสิน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

รศ.ดร.พิสุทธิ ์ขุมทรัพย ์ 
ดวงธิดา หัสดินทร ณ อยุธยา  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

 

 


