
 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
วันที ่ 15 มกราคม 2561 
ณ ห้องส ำนักงำนคณบดี 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายธานี  สุคนธะชาต ิ

คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบ 

 
(เอกสำรและข้อมูลอ้ำงอิงจำก  

www.coop-ed-

uncen.com/uploadfile/FmyCqEiJMP.docx) 
 

รูปแบบและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน                                                                

(Work Integrated Learning : WIL) 

ในสภำวะกำรณืที่โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน ท ำให้กำรแข่งขันเพ่ือ
ควำมอยู่รอดยิ่งเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วยทุกภำคส่วนคงต้องหำกลยุทธต่ำงๆ มำใช้เพ่ือกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพสินค้ำ กำรบริกำร โดยเฉพำะคุณภำพของคน สถำนศึกษำอำชีวศึกษำมี
ภำรกิจในกำรผลิตก ำลังคนระดับช่ำงฝีมือ ระดับช่ำงเทคนิคและระดับเทคโนโลยีออกสู่
ตลำดแรงงำน เมื่อมีกำรแข่งขันมำกขึ้น เรำคงต้องตระหนักในควำมส ำคัญของกำรสร้ำง
คุณภำพ โอกำส ควำมร่วมมือ และขับเคลื่อนให้กำรอำชีวศึกษำมีควำมพร้อมรองรับกำร
เปิดเสรีทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นกำรผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งปริมำณและ
คุณภำพ มีสรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของสถำนประกอบกำร วิธีกำรที่จะให้
นักศึกษำมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้นักศึกษำ เมื่อจบ
กำรศึกษำสำมำรถเข้ำสู่สถำนประกอบกำรได้ทันทีอย่ำงมีคุณภำพ วิธีที่ง่ำยที่สุดคงต้องใช้
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรที่เป็นผู้ใช้นักศึกษำ เป็นผู้ร่วมหล่อหลอมควำมเป็น
นักศึกษำนั้นด้วย เรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ "กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(Work Integrated Learning : WIL)" เป็นกรณีหนึ่งของกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ ที่
ช่วยให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรประยุกต์ควำมรู้  ทักษะกำรท ำงำน และทักษะเฉพำะที่
สัมพันธ์กับวิชำชีพ ได้รู้จักชีวิตกำรท ำงำนที่แท้จริงก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งในกำรจัด 

1. ได้ทรำบถึงแนวทำง
ในกำรพัฒนำนักศึกษำ
สู่กำรเป็นบัณฑิตที่เป็น
ที่ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร 
 
2 .  ได้ รู้ ถึ ง หลั กกำ ร
จัดกำรบริหำรกิจกรรม
และโครงกำรต่ำง ๆ ให้
ตอบสนองต่อกำรบูร
ณำกำร 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL 

ดังกล่ำว มีรูปแบบกำรศึกษำมำกถึง 9 รูปแบบตำมควำมเข้มข้นของแต่ละวิธี ดังนี้ 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง 

1. การก าหนด

ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา (Pre-course 

Experience) 

กำรก ำหนดประสบกำรณ์

ในกำรท ำงำนเป็น

คุณสมบัติเฉพำะของ

นักศึกษำก่อนเข้ำรับ

กำรศึกษำ (Pre-

requisite) 

เช่น กำรก ำหนด

ประสบกำรณ์ท ำงำนของ

ผู้เรียนบัญชี ช่ำงยนต์ ช่ำง

ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ หรือ

กำรก ำหนดประสบกำรณ์

ท ำงำนในฟำร์มก่อนเข้ำ

ศึกษำเกษตรศำสตร์ เป็น

ต้น 

2. การเรียนสลับการ

ท างาน (Sandwich 

Course) 

กำรก ำหนดระยะเวลำ

ท ำงำนในระหว่ำงปีที่ศึกษำ 

โดยทั่วไปอำจก ำหนดให้

ท ำงำน 4 เดือน หรือ

ท ำงำน 3 เดือน สลับกับ

กำรเรียนในสถำนศึกษำ

จนกว่ำจส ำเร็จกำรศึกษำ 

เช่น หลักสูตร

วิศวกรรมศำสตร์ของ

สถำบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
 
 

3. สหกิจศึกษา (Co-

operative Education) 

กำรก ำหนดระเวลำท ำงำน

ไว้อย่ำงชัดเจนในหลักสูตร 

เน้นกำรบูรณำกำรทฤษฏี

และกำรปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถในกำร

จ้ำงงำนของนักศึกษำหลัง

ส ำเร็จกำรศึกษำ 

เช่น หลักสูตรต่ำง ๆของ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุร

นำรี (ม.ทส.) และ

มหำวิทยำลัยอื่น ๆทั้ง

ภำครัฐและเอกชน 

4. การฝึกงานที่เน้นการ

เรียนรู้หรือการติดตาม

พฤติกรรมการท างาน 

(Cognitive 

Apprenticeship or Jop 

Shadowing) 

มุ่งเน้นกำรสังเกต

พฤติกรรม และกำรซึมซับ

วัฒนธรรมองค์กรของ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (สถำน

ประกอบกำร) 

เช่น กรณีนักกฎหมำย 

ทนำยควำม นักปกครอง 

เป็นต้น 

5. หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม (Joint 

Industry University 

Course) 

เป็นหลักสูตรร่วมพัฒนำ

และอุดหนุนงบประมำณ

โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

(สถำนประกอบกำร) 

รวมทั้งกำรใช้บุคลำกรและ

อุปกรณ์ขององค์กรผู้ใช้

บัณฑิต (สถำน

ประกอบกำร) 

เช่น หลักสูตร

วิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตร

นักบัญชี นักบริหำรธุรกิจ 

นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง 

6. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

(Traineeship or 

Apprenticeship) 

กำรฝึกงำนที่มีกำร

จัดระบบ กำรเตรียมกำร

และกำรฝึกงำนในสถำนที่

หรือนอกสถำนที่ที่มี

โครงสร้ำงกำรท ำงำนอย่ำง

ชัดเจน 

เช่น สัตวแพทย์ 

เกษตรศำสตร์ เป็นต้น 

7. การบรรจุให้ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 

(Placement or 

Practicum) 

กำรพัฒนำทักษะหรือ

ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นใน

อนำคต โดยวัดเวลำกำรฝึก

ปฏิบัติงำนเพิ่มเติมใน

สถำนกำรณ์จริง 

เช่น แพทย์ พยำบำล ครู 

เป็นต้น 

8. ปฏิบัติการภาคสนาม 

(Fieldwork) 

กำรส ำรวจหรือกำรสังเกต

กำรท ำงำนในสถำนที่จริง

ในระยะสั้น 

เช่น นักสังคมสงเครำะห์ 

นักวิทยำศำสตร์ นัก

ภูมิศำสตร์ เป็นต้น 

9. การฝึกปฏิบัติจริง

ภายหลังส าเร็จการเรียน

ทฤษฏี (Post-course 

Internship) 

กำรเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์ในกำร

ปฏิบัติงำนภำยหลังส ำเร็จ

กำรศึกษำภำคทฤษฎี 

เช่น แพทย ์ทนำยควำม 

เป็นต้น 



รวบรวมโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (2547) “สหกิจศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”,หน้า 23. 

ในกำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพให้แก่นักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศ

ไทยนั้น ไม่ได้ด ำเนินกำรเฉพำะสหกิจศึกษำ (Co-operative Education) เพียงรูปแบบ

เดียว เนื่องจำกวัตถุประสงค์ในกำรผลิตบัณฑิตและควำมแตกต่ำงในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

ซึ่งสหกิจศึกษำ (Co-operative Education) เป็น 1 ใน 9 รูปแบบของกำรจัดประสบกำรณ์

วิชำชีพหรือกำรจัดกำรศึกษำเชิงบู รณำกำรกับกำรท ำงำน  (Work Integrated 

Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษำ  

ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  (Work Integrated 

Learning : WIL) ซ่ึงเป็นรูปแบบกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experimental Learning) 

ที่เน้นประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิต (Work – based Learning) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำมีโอกำสประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ

กำรท ำงำน และทักษะวิชำชีพ ได้เรียนรู้ชีวิตกำรท ำงำนจริงก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และยัง

เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมร่วมมือเชิงลึกระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำน

ประกอบกำร(องค์กรผู้ใช้บัณฑิต) อีกด้วย 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : 

WIL) ในสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ 

1. ควรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสถำนประกอบกำรที่มี

ศักดิ์ศรี เสมอภำคในกำรผลิดบัณฑิต เพ่ือร่วมกันสร้ำงใด้ดกิดกำรเรียนรู้ ในสถำน

ประกอบกำร 



2. ควรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ชัดเจน  

3. ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพบัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง 

4. มหำวิทยำลัยต้องมีเสรีภำพทำงวิชำกำรในกำรออกแบบ  WIL ให้ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย และควำมต้องกำรของนักศึกษำ ตลอดจนตอบสนองควำม

ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ(สกอ.) มีนโยบำย
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : 
WIL) เป็นกลไกในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทยในกำรผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภำพสูงและมีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร (องค์กรผู้ใช้
บัณฑิต)และตลำดแรงงำนผ่ำนกลไกเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ รวม 9 เครือข่ำย
ทั่วประเทศ โดยในกำรเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) ใน
สถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) นั้น สถำบันแม่ข่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำสหกิจศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
ภำคเหนือตอนบน (มช.)ได้ส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์ขอเชิญส่งโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) 
โดยยึดตำมข้อก ำหนดโครงกำร (TOR) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับ
กำรท ำงำนของเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2560 (รวมทั้งสิ้น 9 เครือข่ายฯ ๆละ 200,000.00 บาท) เพ่ือด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  

1. กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำร (องค์กรผู้ใช้บัณฑิต) หรือ
สมำคมวิชำชีพ ภำยใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (ยำนยนต์และชิ้นส่วน/เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเลกโทรนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนำคม/ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ดิจิทัล/



 

เกษตรแปรรูป/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) อุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว และ
กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve)  

2. กำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work 
Integrated Learning : WIL) ร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ/สถำนประกอบกำร (องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต) ในต่ำงประเทศ 

3. กำรท ำวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำระดับประเทศ
และตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล 

4. กำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและสถำนประกอบกำร (องค์กรผู้ใช้บัณฑิต) 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : 
WIL) และกำรใช้ทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำย 

หมำยเหตุ : หมดเขตกำรเสนอโครงกำร/กิจกรรมตำมแบบฟอร์มฯภำยในวัน
จันทร์ ที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2559 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้มีแผนด ำเนินกำรเพ่ือ
พัฒนำผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรม
วิทยากรกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : 
WIL) เ พ่ือท ำหน้ำที่ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ที่ถูกต้องแก่คณำจำรย์และบุคลกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ รวมทั้งสถำนประกอบกำร และเครือข่ำยพหุภำคีต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศ ให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและสำขำวิชำชีพที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในแต่ละสถำบันอุดมศึกษำ สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อน ก ำกับติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิ งบู รณำกำรกับกำรท ำงำน  (Work Integrated 
Learning : WIL) ให้บรรลุเป้ำหมำยอันส่งผลต่อคุณภำพบัณฑิตไทยในอนำคตต่อไป 


