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แนวทางการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri
โดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
คําวา “Monozukuri” หรือ “โมโนซุคุริ” เปนคําภาษาญี่ปุน 2 คํารวมกัน คือ คําวา Mono หมายถึง
สิ่งของหรือ ผลิตภัณฑ และ คําวา Zukuri หมายถึง การผลิต การสรางสรรค เมื่อรวมกันก็จะมีความหมายวา
การผลิตสิ่งของหรือสรางสรรค
ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพโดยใช ทั ก ษะและเทคโนโลยี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ ได แ ก
การผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ใชทั้งทัก ษะและเทคโนโลยี สินคาตอบสนองความตอ งการของลูกคา
ผลิตเองทุกกระบวนการตั้งแตตนจนจบ และมีการปรับปรุงการผลิตและ สินคาอยางตอเนื่อง (Kaizen)
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri จะเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางคน (Hitozukuri)
ที่มีจิตวิญญาณโมโนซุคุริโดยอาศัยหลักการตางๆ ดังตอไปนี้
1. สรางคนที่มีคุณภาพสูง
2. มีทั้งทักษะ ความรู และเทคโนโลยี
3. มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
4. คิดเปนทําเปน และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
5. มีใจรักและทุมเทในการสรางผลงานที่ดีที่สุด
6. มีการปรับปรุงการสอนการสรางคนอยางตอเนื่อง
ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนไดนําหลัก Monozukuri มาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนในทุก
หลั ก สู ต รโดยกํ าหนดใหนัก ศึก ษาทุ ก คนตอ งผ านการปฏิบัติ วิชาสหกิจศึก ษาหรือ ฝ ก งานก อ นที่จะสําเร็ จ
การศึกษา นอกจากนั้นแลวในแตละรายวิชาซึ่งถึงแมจะไมใชวิชาปฏิบัติการก็ยังยึดแนวคิดหลักในการเรียน
การสอนที่เนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกหองเรียน คณะ/สํานักวิชาจะตองมีการกําหนดให
นักศึกษาไดผลิตผลงาน/ชิ้นงาน รวมถึงการใหบริการตางๆ ทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรมดวยตนเอง โดยยึด
หลักการ 6 ขอขางตนที่กลาวมาแลว คือ สอนใหนักศึกษามุงผลิตผลงาน (ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ ซอฟทแวร
การบริการ โครงงาน โครงการ) ที่มีคุณภาพดวยใจรักและทุมเท สอนใหนักศึกษาลงมือทําดวยตนเอง ลงมือ
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ปฎิบัติเองทุกขั้นตอน สามารถเรียนรูไดเอง รูจักแกไขปญหาและอุปสรรคโดยใชความรูจากทฤษฎีที่เรียนมา
สอนใหรูจักการสรางสรรคนวัตกรรม การประดิษฐ การทําโครงงาน โครงงานเขาประกวดแขงขัน สอนใหคิด
เปนทําเปน คิดเองทําเอง ใชความคิดสรางสรรค มีก ารวางแผน ออกแบบและทํางานเป นทีม
โดยมี
กระบวนการเรียนรูผานหลักการ 5 จริง คือ สถานที่จริง ของจริง สถานการณจริง ทฤษฎีจริง หลักปฏิบัติจริง
(5 G: Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku) การเรียนการสอนตามหลักการโมโนซุคุริที่นํามาใชถือ
เปนแนวทางหลักในการผลิตบัณฑิตของสถาบันฯ และเพื่อตอบโจทย
การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการตางๆ ทั้งของ ไทย ญี่ปุน และของชาติ
อื่นๆ สถาบันฯ จึงไดนําจุดเดนของวัฒนธรรมการทํางานของญี่ปุนมาเปนแนวทางเพื่อปูพื้นฐานวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดีใหกับบัณฑิตของสถาบันฯ ตามแนววิถีไทย-ญี่ปุน หรือ TNI Way ซึ่งประกอบไป
การนําหลักการโมโนซุคุริมาใชในการเรียนการสอนตามที่ไดกลาวไปแลว การปฏิบัติงานตามหลัก 5ส
การมุงเนนความสําเร็จที่ไดจากการทํางานเปนทีม การปลูกฝงจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
(Kaizen) และ การใชความคิดสรางสรรคและเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางสรรคผลิตภัณฑและสิ่งใหมๆ
แนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri
1. ดานบุคลากร
• มีการใหความรูบุคลากรในหลักการ Monozukuri
• มีการทัศนศึกษาดูงานดาน Monozukuri ในสถาบันอุดมศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมใน
ประเทศญี่ปุน
• จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน Monozukuri ระหวางบุคลากร
• มี ก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจและการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามหลั ก
Monozukuri
2. ดานกระบวนการ
• กําหนดใหการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri เปนหนึ่งในเอกลักษณ และจุดเดน
จุดเนนของสถาบันฯ และเปนหนึ่งในกลยุทธหลักของสถาบันฯ ในการผลิตบัณฑิตใหเปนไป
ตามความตองการของสถานประกอบการ
• ทุกคณะและสํานักวิชามีการกําหนดแนวทางการเรียนการสอนตามหลักโมโนซุคุริที่ยืดหยุน
ตามความเหมาะสมของวิ ช าของแต ล ะคณะ โดยให มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานใน
เอกสารรายงานผลการสอน และผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• กํา หนดใหเ ป น ประเด็ น องคค วามรู หลั ก ของสถาบั น ฯ ในการจัด การความรู ดา นการผลิ ต
บัณฑิต รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ
• แสดงผลงานของนักศึกษาจากรายวิชาที่มีการจดการเรียนการสอนตามหลักโมโนซุคุริเปน
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• เปดโอกาสใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาตั้งแตการรางหรือปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ การให
ความรูนัก ศึกษาในกระบวนการทํางานจริง การทัศนศึกษาดูงานที่สถานประกอบการจริง
การเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาและสถาบันฯ ตลอดจนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยมีการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อจัดการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
ฝกงานของนั กศึกษาอยางใกลชิดและจริงจังเพื่อใหนักศึกษาและสถานประกอบการไดรับ
ประโยชนสูงสุด
3. ดานทรัพยากร
• กําหนดใหมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนานักศึกษาตามหลักโมโนซุคุริ
ทั้งในและนอกสถาบันฯ เชน การเขารวมประกวดแขงขันรถ Student Formula SAE ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนเปนประจําทุกป
• การสนับสนุนจัดการแขงขัน Speech Contest การแขงขันหุนยนตรายการตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เปนตน
• สนับสนุนใหคณาจารยและนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สรางและเผยแพร
ผลงานวิชาการที่ไดใชความรูจากการเรียนการสอนและการวิจัย
• สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการในการเรียนรูและการวิจัย นักศึกษามี
โอกาสการลงมือปฏิบัติจริง ไดใชอุปกรณ เครื่องมือ และ Software ที่ใชการท างานจริง เชน
โปรแกรม CATIAในการออกแบบและผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร และยานยนต เครื่องมือทางการ
ผลิตตางๆ เชน CNC Machine Center และ CMM ฯลฯ โปรแกรม SAP สําหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรในองคกรขนาดใหญ ตลอดจนชุดฝกปฏิบัติ TPS ที่ใชในการอบรมพนักงาน
ของสถานประกอบการกอนเริ่มปฏิบัติงาน เปนตน
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