การถ่ายทอดความรู้
เรื่อง การเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
เพื่อการมีงานทาของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
โดย นางรวินันท์ การะเกษ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
เพื่อการมีงานทาของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา โดย นายรวินันท์ การะเกษ ณ ห้องทางานกลุ่มวิชาการ ชั้น 5
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 28 สิงหาคม 2558
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บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง
การเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
เพื่อการมีงานทาของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ ห้องกลุ่มวิชาการ ชั้น 5 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้เล่า
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นางรวินันท์ การะเกษ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานและสหกิจศึกษา (Work
Integrated Learning : WIL) คือ
1. ต้องมีการผสมกลมกลืน มีจุดร่วม และหลอมรวมกัน
ระหว่างความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน กับ
ประสบการณ์ทางานหรือฝึกปฏิบตั ิทางวิชาชีพนอกห้องเรียน
2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
3. ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทางานจริง
4. งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาได้
รูปแบบของ WIL แบ่งเป็น 9 แบบ ดังต่อไปนี้
1. Pre-Course Experience เช่น กาหนดประสบการณ์ทางาน
ในฟาร์มก่อนเข้าศึกษาเกษตรศาสตร์
- ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่ม
การศึกษา
- กาหนดประเด็นที่เกีย่ วข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์
และเก็บข้อมูล เช่น สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
- นาประเด็นที่ได้จากการสังเกตมาสะท้อนความคิด
(Reflection) แลกเปลี่ยนกับผู้เรียนด้วย กันเองและกับผูส้ อน
- ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วิชาชีพ (Concept) บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ โดยนาเสนอใน
รูปแบบรายงานหรือ Mind Mapping
2. Sandwich Course เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชือ่ มโยงความรูภ้ าคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับประสบการณ์การทางานในสถานประกอบการ
- มีผู้สอนในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
ดูแลผูเ้ รียนอย่างใกล้ชิด
- ตาแหน่งงานที่ผู้เรียนได้รบั จะต้องสูงขึ้นตามชั้นปีการศึกษา
- ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการทางาน
- สถานศึกษาประเมินผลการศึกษาและสถานประกอบการ
ประเมินผลการทางาน
3. Cooperative Education เช่น หลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

สรุปความรู้ที่ได้
โครงการการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
เพื่อการมีงานทาของนักศึกษาหลัง
สาเร็จการศึกษา ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่
๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
และศึกษาดูงาน สถานประกอบการ
๔ บริษัท ในจังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ บริษัทเอ็นเค เม็คคาทรอนิกส์
จากัด บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซีส
เต็มส์ โคราช จากัด บริษัทสงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จากัด บริษัทซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในด้านการบูรณาการการเรียนรู้กบั การ
ทางานและสหกิจศึกษา (Work
Integrated Learning : WIL) คือ
1. ต้องมีการผสมกลมกลืน มีจุด
ร่วม และหลอมรวมกัน ระหว่าง
ความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนใน
ห้องเรียน กับประสบการณ์ทางาน
หรือฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพนอก
ห้องเรียน
2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตร
3. ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของ
การทางานจริง
4. งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มี
คุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาได้
ในรูปแบบ :
1. Pre-Course Experience
ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทาง
วิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษา
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- จัดให้ผเู้ รียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับ
ประสบการณ์การทางานในสถานประกอบการ ในลักษณะงาน
ประจาหรือโครงงาน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์
ขึ้นไป
- มีการเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้แก่ผู้เรียน
- สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ
- มีผู้สอนในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการทีผ่ ่าน
การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียนในการทางาน
- ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในระหว่างการ
ทางาน
- นาเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- แบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างผูส้ อนในสถานศึกษาและ
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
4. Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing เช่น
กรณีนักกฎหมาย ทนายความ นักปกครอง
- กาหนดผู้ถูกติดตาม (Host) และผู้ตดิ ตาม (Visitor/Guest)
- เตรียมความพร้อมผูเ้ รียนก่อนการเรียนรู้หรือติดตาม
พฤติกรรมการทางาน เช่น แผนการติดตาม
- ผู้เรียนหรือผู้ติดตามสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรม
การทางานของผู้ถูกติดตามได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการ
ทางานร่วมกับผู้ถูกติดตาม
- ประเมินผลด้วยการสะท้อนความคิดทั้งผู้เรียนหรือผูต้ ิดตาม
ด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูกติดตามใน
รูปของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
5. Joint Industry University Course เช่น หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ
- เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมโดย
นาเอาความรู้ทเี่ รียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ (Problem-Based
Learning)
- ทาโครงงานวิจัยซึ่งเป็นปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม
(Project-based Learning)
- มีอาจารย์ประจาสถานประกอบการ (Site Director) ดูแล
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
- รายงานทางวิชาการที่เกิดจากผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้
ในสถานประกอบการ
- ผู้เรียนต้องมานาเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน

2. Sandwich Course
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้
ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับ
ประสบการณ์การทางานในสถาน
ประกอบการ
3. Cooperative Education
จัดให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้
ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับ
ประสบการณ์การทางานในสถาน
ประกอบการ ในลักษณะงานประจา
หรือโครงงาน เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ขึ้นไป
4. Cognitive Apprenticeship or
Job Shadowing
กาหนดผู้ถูกติดตาม (Host) และ
ผู้ติดตาม (Visitor/Guest)
เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการ
เรียนรูห้ รือติดตามพฤติกรรมการ
ทางาน เช่น แผนการติดตาม
5. Joint Industry University
Course
เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจาก
ภาคอุตสาหกรรมโดยนาเอาความรู้ที่
เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้
(Problem-Based Learning)
6. New Traineeship or
Apprenticeship
เตรียมผูเ้ รียนให้มีทักษะวิชาชีพที่
พร้อมในการทางานได้ทันที (Work
Ready)
7. Placement or Practicum
ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตาม
สาขาวิชาที่ศึกษา และผู้เรียนต้อง
เรียนควบคู่กับการทางานในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลานาน
เพียงพอในการเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและ
สมรรถนะตามวิชาชีพ
8. Fieldwork
ให้ผู้เรียนไปสังเกตการณ์และมีสว่ น
ร่วมในการท างานเป็ น ระยะเวลา
สั้นๆ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

4

ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

6. New Traineeship or Apprenticeship เช่น สัตว
แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
- เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมในการทางานได้ทันที
(Work Ready)
- มีการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนให้สามารถเข้าสู่งานที่ตนสนใจ
เช่น การเลือกงานและอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัตสิ ่วนตัวย่อๆ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และภาษาอังกฤษ
- เรียนเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการทีร่ ับเข้าฝึกหรือทางาน
- มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้และการทางาน (Onthe-job Learning) ที่สามารถเชือ่ มโยงความรู้ทางทฤษฎี ควบคู่กบั
การปฏิบัติ ทั้งการฝึกงาน การวิจัย หรือโครงงาน
7. Placement or Practicum เช่น แพทย์ พยาบาล ครู
- ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา
- ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการทางานในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ
- ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการฝึกปฏิบตั ิที่
ดาเนินการควบคู่กับการเรียนในชัน้ ปีที่สูงขึ้น
- เตรียมความพร้อมผูเ้ รียนก่อนการฝึกทั้งความสามารถในการ
เข้าสู่งานและในการทางาน
- ผู้สอนหรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
- ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Self-reflection)
ระหว่างการฝึกทั้งกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับผูส้ อน
- ประเมินผลผูเ้ รียนระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
8. Fieldwork เช่ น สั งค ม ส งเค ราะห์ วิ ท ย าศ าส ต ร์
ภูมิศาสตร์
- ให้ผู้เรียนไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการทางานเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
- เพิ่มเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพตามชั้นปีการศึกษาของผู้เรียนที่เข้ารับการฝึก
- เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้ านความปลอดภั ยและการ
ป้องกันโรคติดต่อก่อนไปปฏิบัติงาน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนกับ
การปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง
- นาวิธีการบูรณาการการเรียนกับการทางานในรูปแบบอื่นมา
สอดแทรกในหลัก สู ตร เช่น การฝึก งาน การเรีย นแบบ (ProjectBased Learning)
- ประเมิ ล ผลผู้ เรี ย นระหว่ างการฝึ ก และสิ้ น สุ ด การฝึ ก งาน
ภาคสนาม
9. Post-course Internship เช่น แพทย์ ทนายความ
- ต้องเป็นการฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบ
ตามหลักสูตรแล้วหรือผ่านการเรียนมาแล้วในระดับหนึ่ง

9. Post-course Internship
ต้องเป็นการฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียน
ภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรแล้วหรือ
ผ่านการเรียนมาแล้วในระดับหนึ่ง
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รายละเอียดของเรื่อง
หลักการเรียนรู้ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ WIL มีดังนี้
Experiential Learning
- เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อการปรับตัวเข้ากับ
สังคม ผู้เรียนต้องใช้ความคิด ความรู้สึก การลงมือทาด้วย
วิธีการต่างๆ มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียงจึงต้องเกี่ยวข้อง
ทั้งคนและสิ่งแวดล้อม
- ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้คือประสบการณ์หรือความรู้ใหม่
Authentic Learning
- เป็นการเรียนรู้ที่สมั พันธ์กับความเป็นจริงหรือชีวิตประจาวัน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง โลกแห่ง
ความเป็นจริง
- การเรียนต้องมีความหมายกับผู้เรียน สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ และเกิดความใฝ่รู้
- ผู้เรียนต้องได้แก้ไขปัญหา (Academic Challenges) ต้อง
อาศัยบุคคลอื่น ได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและ
ได้รับผลย้อนกลับจากการกระทานั้น
Project-based Learning
- ต้องใช้การเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เป็นหัวใจสาคัญ
ของหลักสูตร
- โจทย์ที่นักศึกษาได้รบั ต้องนาไปสู่หลักการและแก่นความคิด
รวบยอด (Central Concepts) ของเรื่องที่ต้องการศึกษา
- ต้องเน้นการสืบเสาะแสวงหาและการสร้างความรูด้ ้วยตัวของ
นักศึกษา (Constructive Investigation)
- นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผนและการจัดการงานให้สาเร็จ
ด้วยตนเอง (Student-driven)
- ต้องเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยู่ใน
ความสนใจ
Work-based Learning
- สถานศึกษาต้องจัดหาสถานประกอบการ เพื่อให้ผเู้ รียนได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตบัณฑิต
ของสถาบันนั้นๆ
- ต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างงานที่ทาหรือประสบการณ์
ที่ได้รับจากสถานที่ทางานกับสิ่งทีศ่ ึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
Competency-based Learning
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ 3 ประเภท ดังนี้
- สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ
สมรรถนะที่เป็นแก่นหรือแกนหลักขององค์การนั้นๆ
- สมรรถนะตามหน้าที่ (Function Competency)
คือ กาหนดตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของแต่ละ
ตาแหน่งแต่ละบุคคล
- สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ (Professionnal
Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะของบุคคล

สรุปความรู้ที่ได้
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รายละเอียดของเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL จัดโดยใช้หลักสูตร
WIL ห รื อ จั ด ต าม ห ลั ก สู ตรป กติ ซึ่ งปั จจุ บั นส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
WIL มีแต่เฉพาะหลักสูตรปกติ เท่านั้น
จากการศึ ก ษาดู งานสถานประกอบการ 4 บริ ษั ท
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ WIL
3
สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ หลักสูตรปวส. 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
และสาขาวิ ช าเทคนิ ค การผลิ ต นั ก ศึ ก ษาในโครงการต้ อ ง
ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการตามตาแหน่ง
งานที่ ได้ รั บ มอบหมาย ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต ราพนั ก งาน
รายวั น และสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นวิ ช าการที่
สถานศึ ก ษาในวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ หรื อ วั น อาทิ ต ย์ ตามที่
สถานศึ ก ษ าก าห นด เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษ าแล้ ว ,สถาน
ประกอบการจะรับเข้าทางานเป็นพนักงานประจา ตาแหน่งงาน
ตามความเหมาะสมจากผลการประเมิ น การปฏิ บัติ งานตลอด
หลักสูตร

.................................................................
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