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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)

ชื่อโครงการวิจัย
ภาษาไทย

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน       
ด้วยการทำงานในสภาพจริง

ภาษาอังกฤษ
Development of Learners Learning Outcomes by the Creating of 
Learning Condition in the Real Condition

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา     

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย
การทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

ก่อนเรียนกับหลังเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงด้วยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา กับสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมา

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร เป็นนักศึกษาที่เรียนสลับกับการทำงาน (Thin Sandwich) ประกอบด้วย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที ่ 1 และ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 54 คน และ         
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง         
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน รวม 74 คน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดนครราชสีมา

2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต ชั้นปีที ่ 1 และ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง               
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน รวม 36 คน โดยเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจงสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสูงเนิน และอำเภอโชคชัย ท่ีอยู่ใกล้และสะดวกต่อการ
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.   
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท Major 
Cineplex Group (Thailand) Ltd. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)     



จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.         
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

3. ข้อตกลงเบื้องต้น
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานด้วยกลยุทธ์การสอน

เพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ(WIL Strategies) (Brew, L., and Kottler, J. A., 2007) 
แบบเรียนทฤษฎีแล้วทำงาน (Practice Informed by Theory Approach) โดยเลือกรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
วิชาเทคนิคการผลิต ใช ้ 3 รายวิชา ได้แก ่ 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (ชั้นปีที ่ 1) 
3000-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล (ชั้นปีที ่ 2) และ 3102-2104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
4 (ชั้นปีที ่2)  และระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการ ใช ้3 รายวิชา ได้แก ่212211 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นปีที ่ 2) 218313 พฤติกรรมองค์การ (ชั้นปีที ่ 3) และ 218316 การจัดการ
คุณภาพ (ชั้นปีที ่4)

ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้น คือ สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงตามหลักการ    

จัดเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
2) ตัวแปรตาม คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน

ด้วยการทำงานในสภาพจริง
สมมติฐานการวิจัย

ผู้เรียนที่เรียนรู้อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงมีผลลัพธ์
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง  
ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา    
หลักการ และแนวคิด 

2. เลือกรายวิชาท่ีจะจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงแล้วกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
3. สร้างหลักการ แนวคิด ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง นำร่าง    

การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงเข้าที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 16 ท่าน เพื่อพิจารณาความเป็น
ไปได้ หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำสถานประกอบการ     
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่าผลการประเมินมีคะแนน
เฉล่ีย 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ขั้นที่ 2 ทดลองใช้จริงแล้วปรับปรุงแก้ไข
1. นำระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงที่เป็นผลจากการวิจัยขั้นที่ 1        

มาทดลองใช้กับผู้เรียน ดำเนินการทดลองกับผู้เรียน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็ก ระดับละ   
1 คน รวม จำนวน 2 คน 2) ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มกลาง ระดับละ 3 คน รวม จำนวน 6 คน 3) ทดลองใช้
กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือใช้จริงในสถานประกอบการ 5 แห่ง แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 20 คน ระดับปริญญาตรี 16 คน รวม 36 คน โดยมีการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของ       
ผู้เรียนทั้งก่อนและหลังการทดลองตามผลลัพธ์การเรียนรู้

II



2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินก่อนและหลังการจัดสภาวะแวดล้อม
การเรียนในสภาพจริงระหว่างคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-dependent test 

ขั้นที่ 3   ประเมินผลการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู ้และนำผลไปใช้
ในการปรับปรุงการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

1.จัดทำแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง โดยประเมิน
สภาพแวดล้อม ประเมินตัวป้อน ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต

2. นำแบบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงไปสอบถาม       
(1) นักศึกษาที่ได้รับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง จำนวน 36 คน ที่เป็นผู้เรียนกลุ่มใหญ ่    
และ (2) พี่เลี้ยงของนักศึกษาในสถานประกอบการ

3. ประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
5. จัดทำคู่มือการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง
6. จัดทำสรุปและรายงานผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา  

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ประกอบด้วยด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ต้องมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียน เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทำงาน และเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขั้นที ่ 2 การเรียนการสอนในสภาพ
จริงด้วยการทำงาน ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง จัดกลยุทธ์การสอนเพื่อ
ให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ ์ และวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง ขั้นที่  3 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง ต้องมกีารสนับสนุนการเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นแบบอย่างที่ด ี ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับติดตามผลการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 4 พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ที่เป็นผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะ    
อย่างต่อเนื่อง ขั้นที่  5 ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานในสถานประกอบการของผู้เรียน ขั้นที่ 6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการทำงาน ทั้งคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และตามความต้องการของผู้เรียน โดยผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริงทั้งนักศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในระดับ

มาก

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการ
เรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ

การทำงานก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน

ในสภาพจริง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานใน
สภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และ        
2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน    
ในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานก่อนเรียน

กับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน และระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย   
วงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน รวม 36 คน และสถานประกอบการจำนวน    
6 แห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินก่อนและ
หลังการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงระหว่างคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-dependent test ในกรณี
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา  

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ประกอบด้วยด้วย 6 ขั้นตอน    
ได้แก ่ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ต้องมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียน เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทำงาน และเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขั้นที่ 2 การเรียนการสอนใน
สภาพจริงด้วยการทำงาน ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง จัดกลยุทธ์การ
สอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ และ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง ขั้นที ่ 3 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง ต้องมกีารสนับสนุนการเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นแบบอย่างที่ด ี ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับติดตามผลการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 4 พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ที่เป็นผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะ    
อย่างต่อเนื่อง ขั้นที่  5 ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานในสถานประกอบการของผู้เรียน ขั้นที่ 6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการทำงาน ทั้งคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และตามความต้องการของผู้เรียน โดยผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริงทั้งนักศึกษาและพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาอยู่ใน    
ระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการ
เรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ

การทำงานก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อม

การเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร พี่เลี้ยงในสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง 
ได้แก ่บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd. อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ 
บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมา และระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
ทั้ง 36 คน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณาจารยว์ิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้
ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย
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บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยมีแนวนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) ทั้งในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาโดยบรรจุไว้ในแนวนโยบายและแผนงานทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบัน      
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อม        
ของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา (สำนักงาน    
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตร,ี  2559) แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมายหนึ่งที่สำคัญ คือ การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได ้มีเป้าหมาย
ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนโรงงานตามมาตรฐาน       
ที่กำหนดเพิ่มขึ้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้นำ
เสนอแนวโน้มการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ

การพัฒนาประเทศด้วยการเร่งประสานงานกับภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัด   
การเรียนการสอนทวิภาคี การบูรณาการการเรียนรู ้ควบคู่กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ     
นอกจากนี้คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที ่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื ่อให้สามารถมีความรู ้และทักษะใหม่ที ่สามารถ       
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557) และจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้น
การผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาค ี   
อีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรีียน” โดยมุ่ง
เน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าวจะพบว่าประเทศไทยมีแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

อย่างจริงจังและเป็นระบบ อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2558 ยังเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา เช่น องค์การ
มหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) แต่ยังมีประเด็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบว่าสถานประกอบการต่าง  ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมมากน้อย
เพียงไร จากการสำรวจสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในสถานศึกษา
และสถานประกอบการ จำนวน 80 แห่ง ที่จัดมามากกว่า 10 ปี  เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบหนึ่งใน
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หลายๆ ปัญหา 3 อันดับแรก คือ งานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ 
ไม่มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขาดการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ขาดความร่วมมือจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  (อลงกต ยะไวทย ์ และคณะ, 2560) 
ประเด็นดังกล่าวจำเป็นจะต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ใน

สถานประกอบการต้องมีสภาวะแวดล้อมการเรียนอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาต้องไม่ถูกนำไปทดแทนแรงงานที่ขาดหรือเป็นแรงงานราคาถูกใน       
สถานประกอบการซึ่งเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา และไม่สามารถบรรลุแผนการจัดการศึกษาของ
ประเทศได้

จากข้อมูลยืนยันหลายแหล่ง เช่น IMD World Competitiveness Report ป ี ค.ศ. 2013 
และรายงานสภาพการจ้างงานของผู้จบการศึกษาต่อนายกรัฐมนตร ี เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (สศช.) พบว่าคุณภาพคนไทยตกต่ำอย่างเห็น  
ได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันต่ำลงประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 27 จากจำนวน 60 ประเทศ โดยองค์ประกอบด้านการศึกษาอยู่ในลำดับที่ 51 
จึงเป็นส่วนที่ฉุดรั้งอันดับโดยรวม การผลิตกำลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคนของไทย
ยังไม่สอดคล้องกันทั้งปริมาณและคุณภาพโดยตลาดแรงงานต้องการกำลังคนสายอาชีพแต่มีการผลิต      
สายสามัญมากกว่า นอกจากนี้ การผลิตสายอาชีพยังมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานด้วย (จุฬากรณ ์มาเสถียรวงศ์, มปป.) และจุฬากรณ ์มาเสถียรวงศ ์(มปป.) ยังให้ความเห็นอีกว่าหาก
พิจารณาในการลงทุนด้านงบประมาณด้านการศึกษาโดยเฉพาะในป ี 2556 สูงถึง 460,411,648,800 บาท
หรือประมาณร้อยละ 19.18 ของงบประมาณรวม 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในอาเซียน แต่ผล
ตอบแทนต่อการศึกษากลับต่ำในอันดับท้ายๆ และนั่นเองที่ในรายงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยในมติ     
การศึกษาที่มีการระดมความคิดจากกลุ่มประชาคมที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ชี้วิกฤตการศึกษาที่ตกต่ำและ
คับแคบทั้งในแง่ของระบบการศึกษาที่เราเข็นเด็กผ่าน “สายพานการศึกษา” แบบเดียว อีกทั ้ง               
ในกระบวนการเรียนรู้ที่จัดก็มุ่งเพียงส่งต่อเด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดทางให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ที่จะสร้างทักษะสำคัญทั้งในการดูแลตัวเองและการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับโลกของการใช้

ชีวิตจริง ด้วยการเรียนแต่สาระวิชาแบบเดิมไม่ตอบโจทย์เด็กส่วนใหญ่ที่ต้องออกไปเผชิญชีวิตด้วยความรู้
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีมีอัตราการได้งานต่ำและ  
มีแนวโน้มที่จะตกงานมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) (2556) ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าประชากรแต่ละรุ่นประมาณ 
900,000 คน/ปี เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราว 360,000 คน/ปี ไม่จบอุดมศึกษา 72,000 คน/ปี             
จบอุดมศึกษาแล้วได้งานใน ปีแรก 108,000 คน/ป จบอุดมศึกษาแต่ว่างงานในปีแรก 180,000 คน/ป ีและ
ยังพบอีกว่าตำแหน่งงานว่างในขณะเดียวกันกลับมีผู้ตกงาน และจากผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมได ้  
คาดการณ์ความต้องการแรงงานใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมสายการผลิต พบว่าความต้องการแรงงานในระยะ 
5 ปีข้างหน้า (ป ี 2556-2560) จำนวนรวมประมาณ 681,836 คน จำแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือต่ำกว่า (395,772 คน คิดเป็นร้อยละ 58) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส) (199,395 คน   
คิดเป็นร้อยละ 29) และระดับปริญญาตรี (86,669 คน คิดเป็นร้อยละ 13)

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงตามแนวทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

ให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยต่อไป การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
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(Work Integrated Learning: WIL) เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย      
การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทำงานเพ่ือสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นต้น (Kramer, M. and Usher, A., 2011: 1) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความตระหนัก   
มุมมอง และความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ทั้งความรู ้ทัศนคติ ทักษะ และบุคลิกภาพ 
เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกก่อนปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา 
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา (University of Waterloo, 
2012 ; Northeastern University, 2012 ; Swinburne University of Technology, 2012)

การวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับสาระในประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่
21 ข้อ 4.3.1 มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ 21 ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษามีแนวทางหนึ่ง คือ “การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัต”ิ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของ
ตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้     
ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต เป็นพลังผลักดันโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำ
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) อย่างเข้มข้นด้วยการปฏิบัติงานจริง     
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในแนวทางการพัฒนาข้อที่ 5.2 การพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทาง
ปัญญา เชื่อมโยงการค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมนา
อาชีพ และการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และข้อย่อยที่ 5.2.3 พัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู ้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ, 2554: 45-47) และสอดคล้องกับ
คำแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตร ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู ้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที ่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ และ      
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2561 กลุ่มเรื่องที่ 8 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้
กรอบการวิจัยที่ 1 การศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนหรือสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ      
ผู้เรียน และการให้ความหมายของโรงเรียนคุณภาพ และปัจจัยกำหนดคุณภาพโรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าวผลการวิจัยนี้จึงมีความสำคัญเพียงพอเนื่องจากได้ศึกษาเชิงลึก อันจะมีผล 
ทำให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับการศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
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ช่วยลดความสูญเปล่าทางการศึกษา สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานในท้องถิ่น คณะผู้วิจัยจึงขอ
เสนอผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน       
ด้วยการทำงานในสภาพจริง” แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ (วช.) และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา     
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย
การทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

ก่อนเรียนกับหลังเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงด้วยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา กับสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมา

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร เป็นนักศึกษาที่เรียนสลับกับการทำงาน (Thin Sandwich) ประกอบด้วย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที ่ 1 และ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 54 คน และ         
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง         
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน รวม 74 คน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดนครราชสีมา

2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต ชั้นปีที ่ 1 และ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง               
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน รวม 36 คน โดยเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจงสถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสูงเนิน และอำเภอโชคชัย ท่ีอยู่ใกล้และสะดวกต่อการ
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.   
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท Major 
Cineplex Group (Thailand) Ltd. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)     
จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.         
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

3. ข้อตกลงเบื้องต้น
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานด้วยกลยุทธ์การสอน

เพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ(WIL Strategies) (Brew, L., and Kottler, J. A., 2007) 
แบบเรียนทฤษฎีแล้วทำงาน (Practice Informed by Theory Approach) โดยเลือกรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
วิชาเทคนิคการผลิต ใช ้ 3 รายวิชา ได้แก ่ 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (ชั้นปีที ่ 1) 
3000-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล (ชั้นปีที ่ 2) และ 3102-2104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
4 (ชั้นปีที ่2)  และระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการ ใช ้3 รายวิชา ได้แก ่212211 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นปีที ่ 2) 218313 พฤติกรรมองค์การ (ชั้นปีที ่ 3) และ 218316 การจัดการ
คุณภาพ (ชั้นปีที ่4)

4. ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้น คือ สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงตามหลักการ    

จัดเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
2) ตัวแปรตาม คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน

ด้วยการทำงานในสภาพจริง
5. สมมติฐานการวิจัย

ผู้เรียนที่เรียนรู้อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงมีผลลัพธ์
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กรอบแนวความคิดของการวิจัย

เป ็นการสร้างสภาวะแวดล้อมการเร ียนด้วยการทำงานในสภาพจริงที ่ประกอบด้วย          
องค์ประกอบของระบบที่สำคัญตามแนวคิดของการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี 
(2555: 201-204) ดังนี้ 1) ตัวป้อน ได้แก่ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียน เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ  
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน และเลือกเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน  2) กระบวนการ ได้แก ่ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง จัดกลยุทธ์
การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์
ในสภาพจริง และวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง 3) กลไกควบคุม ได้แก ่ สนับสนุนการเรียนรู้     
สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นแบบอย่างที่ด ี ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำกับติดตามผลการเรียนรู้     
4) ผลผลิต ได้แก่ พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู ้5) ข้อมูลป้อนกลับ ได้แก ่การประเมินสภาพ
แวดล้อม การประเมินตัวป้อน การประมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 6) ผลลัพธ์ ได้แก ่คุณลักษณะ
และสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นผลต่อเนื่องจากผลผลิต ดังแผนภูมิที ่1

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ

1. สภาวะแวดล้อมการเรียน หมายถึง องค์ประกอบแวดล้อมผู้เรียนในสถานประกอบการ   
ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามที่กำหนด

2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หมายถึง การจัด
ลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนได้ปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานใน

สถานประกอบการ โดยได้รับการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
กำหนด

3. สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง หมายถึง การจัดสภาวะแวดล้อม
การทำงานจริงในสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้   
ตามที่กำหนด ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

3.1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาด
หวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการทำงานในสถานประกอบการ ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร ตามความต้องการของสถานประกอบการ และตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล

3.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การเรียนรู้จากการทำงานของผู้เรียนแต่ละบุคคลในสถานประกอบการ เช่น เพศ ระดับการศึกษา       
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

3.3 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน หมายถึง การให้ความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นแก่  
ผู้เรียน เพื่อให้มีความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ เช่น การเตรียมทักษะชีวิต การกำหนดเป้าหมาย
อาชีพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศคติที่ดีในการเรียนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานของ     
ผู้ปกครอง

3.4 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
หมายถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงตามที่สถานศึกษากำหนดตามคู่มือการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือรูปแบบอื่นๆ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด

3.5 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หมายถึง 
การกำหนดลักษณะงานที่มอบหมายให้ผู ้เรียนปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งเน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

3.6 กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง หมายถึง วิธีการหรือ
แบบแผนการเรียนรู้จากการทำงานที่สำคัญในระหว่างที่ผู้เรียนทำงานในสถานประกอบการ

3.7 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ หมายถึง รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการทำงานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับ

การทำงานในสถานประกอบการ

3.8 การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง หมายถึง      
การกำหนดให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์การทำงานของตนทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุด   
การทำงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก ่ การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ 
การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน และการสะท้อนคิด     
แบบรอบเดียวและสองรอบ
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3.9 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง หมายถึง การกำหนดให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
ด้วยการทบทวนประสบการณ์ที่ตนเองได้รับโดยวิธีการต่างๆ แล้วทำการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่อยู่ในรูปคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นระบบ ได้แก ่การพูดด้วยการตอบคำถาม 
การเขียนด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์ และการนำเสนอผลงานและการจัดทำ      
แฟ้มสะสม  ผลงาน

3.13 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง หมายถึง วิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนในระหว่าง
การทำงานของอาจารย์จากสถานศึกษาและพี้เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็น

ระบบ ได้แก่ ต้องสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ด ี เป็นแบบอย่างที่ดี ความเอาใจใส่ของ             
ผู้           ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับติดตามผลการเรียนรู้

3.14 การประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง หมายถึง          
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระหว่างและหลังการทำงานในสถานประกอบการของผู้เรียนด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อม ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต และนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีการบูรณาการ
มากขึ้น

3.10 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

3.11 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของสถานประกอบการ 
หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะของผู ้เร ียนที ่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที ่         
สถานประกอบการต้องการ

3.12 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ผู้เรียนต้องการ

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง พฤษภาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แนวทางการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงที่เหมาะสมกับ   
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

2. ได้ต้นแบบการจัดการเรียนากรสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที่สามารถพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นมากที่สุด
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บทที ่2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ ์ หลักการของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวคิดการประเมินสมรรถนะ การบูรณาการการเรียน
กับการทำงานประเภทต่าง  ๆ สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิจัยโดยมีหัวข้อที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรายละเอียด
ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

2.1 ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2.2 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
2.3 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง
2.4 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก
2.5 การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน
2.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้
2.7 การประเมินสมรรถนะ
2.8 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม

3. การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
3.1 ความหมาย
3.2 ประเภทการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
3.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการวิจัย
3.5 สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
3.6 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามสาระในประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที ่ 82 ก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์      
ได้กล่าวถึงทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่    
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้าหน้า ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่ง
เน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ด ี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องม ี    
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ   
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รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี      
ของชาต ิ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่ 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น      
คนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม   
ความถนัดของตนเอง”

ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
เน้นผู ้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู ้และมีใจใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม ่        
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู ้  
ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางแตำแหน่ง   
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ข้อ 4.3.1 มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร ์ และการคิดเพื่อหาทาง      
แก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู ้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ         
การหาความสัมพันธ ์ “การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัต”ิ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได ้ การหล่อหลอมทักษะ
การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต

จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม ่ มีการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัต ิ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอน      
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถ
กำกับการเรียนรู้ของตนได้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งของการทำงานในสภาพจริง จึงสรุปได้ว่า
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของชาติในอีก 20 ป ีข้างหน้าอย่างชัดเจน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานผู้เรียนต้องสลับ   
การเรียนในสถาบันการศึกษาและการทำงานในสถานประกอบการ ต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียน
มาสู่การปฏิบัติหน้างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจึงประกอบด้วยทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฏีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential 
Learning) และการเรียนรู้แบบเน้นสภาพจริง (Authentic Learning)

1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
ตามแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) (ทิศนา แขมมณี, 2555: 90-96) พัฒนาการทางเชาวน์

ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้ 
จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู ่ในภาวะสมดุล 
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(equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) คนทุกคนจะมีการ
พัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
และประสบการ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร ์รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ 
และกระบวนการพัฒนาความสมดุล

2. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ ์
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ ์ (experiential learning) ได้มีบทบาทมากขึ้นในการ

จัดการศึกษาในรูปแบบการสร้างประสบการณ์วิชาชีพลักษณะต่าง  ๆ เช่น การฝึกงาน (internships)      
การฝึกภาคสนาม (field placement) การศึกษาโครงงาน (work/study assignment) สหกิจศึกษา        
(co-operative education) สถานการณ์จำลอง (simulation) การทดลองฝึกปฏิบัต ิ (experiential 
exercises) การฝึกหรือเรียนรู้จากงานจริง (on-the-job training/learning) (Kolb, 1984: 25-38) ซึ่งมี
ลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้

1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองไม่ใช่เป็นผลลัพธ ์ การเรียนรู้เป็น 
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดทักษะในการ
สืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นผลลัพธ์

2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการพื้นฐานที่ต่อเนื่องซึ่งเกิดจากประสบการณ ์ ความรู้
เป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์และการทดสอบประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ความรู้และทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งจะเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจและอธิบายเหตุการณ์ที่ตามมาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้จะดำเนินไปชั่วชีวิต โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3) กระบวนการเรียนรู้เป็นผลมาจากการแก้ไขข้อขัดแย้งในการปรับตัวเข้ากับโลก 

การเรียนรู้โดยการเน้นประสบการณ์จึงเป็นการอธิบายหรือหาเหตุผลระหว่างข้อขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  
ในโลก ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นผลมาจากการหาความกระจ่างจากข้อขัดแย้งเหล่านี้

4) การเรียนรู้เป็นกระบวนการโดยรวมในการปรับตัวเข้ากับโลก การเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์จึงเป็นกระบวนการสำคัญของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและ

กายภาพ การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่ในเรื่องความรู ้ความเข้าใจหรือการรับรู้เท่านั้น แต่เป็นการทำงาน
ร่วมกันของอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก การรับรู ้และพฤติกรรม จึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะใน
ชั้นเรียนเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ทำงาน ดังนั้นการเรียนรู้   
จึงเกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่

5) การเรียนรู้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เดิมนั้นเรา       
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของมนุษย ์ ทำให้สิ่งแวดล้อมถูกจำกัดอยู่เพียงหนังสือ     
คร ู และห้องเรียน โลกของสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงจึงถูกปฏิเสธจากระบบการศึกษาทุกระดับ ความสัมพันธ์
ของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในแง่ของประสบการณ์มีความหมายเป็นสองลักษณะ 
คือ (1) ประสบการณ์ในตัวบุคคล (personal) เช่น ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความสุขและความสนุกสนาน 
และ (2) ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม (environment) เช่น ประสบการณ์ในการทำงานเป็นระยะเวลานาน 

6) การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ การเรียนรู้เป็นผลมาจากการ
ทำงานร่วมกันระหว่างประสบการณ์ของแต่ละคนและประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม ดังนั้นความรู้จึงเป็น
ผลมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างความรู้ทางสังคมกับความรู้ของบุคคล การเรียนรู้ด้วยประสบการณ ์  
จะทำให้เกิดมโนภาพจากการเผชิญกับปัญหาทำให้เกิดระบบความรู้ ซึ่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวิธีการ  
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ปรับตัวเมื่อเผชิญสถานการณ์จริงกับความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม แล้วมีการทดลองปฏิบัติกับสิ่งที่ได้
จากการสังเกตทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาหลายๆ รูปแบบ

จากลักษณะการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ ์ สถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (Kolb, 1984: 140-145) ดังนี้

1. การเตรียมตัวผู้เรียนเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ (acquisition) เป็นการเตรียมทักษะ
พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนในการเข้าถึงและใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ความรู้ของสังคม

2. การปรับความรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน (specialization) เลือกและปรับขอบเขต  
ความรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและความต้องการของสังคมกลุ่มใหญ่

3. การบูรณาการ (integration) มุ่งหล่อหลอมความสามารถของทุกคนให้ไปสู่        
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การสร้างภูมิปัญญา และการมีคุณธรรมจริยธรรม

3. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง (authentic learning) ซึ่งกอร์ดอน (Gordon, 1998: 

4-8) ได้เสนอองค์ประกอบของการเรียนรู้ในสภาพจริง ดังนี้
1) การเรียนรู้ในสภาพจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหา ซึ่งในการดำเนิน     

ชีวิตจริงจะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวง่ายๆ หรือปัญหาสังคม
ที่ซับซ้อน ดังนั้นในชีวิตจริงจึงต้องการการตัดสินใจและต้องกระทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมจึงไม่สามารถ
กระทำได้ในกระดาษเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม

2) ในสถานการณ์ของการเรียนรู ้ในสภาพจริงทุกคนต้องทำงานร่วมกันโดยไม่มี
พรมแดน ผู้เรียนจะได้เคลื่อนไหว ได้คุยกับคนอื่น เกิดแรงกระตุ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้เรียนสามารถ
หาทรัพยากรมาแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายทั้งจากเพื่อน หนังสือ หรือจากอินเตอร์เน็ท   ไม่จำกัดอยู่เพียง
ความจำในสมองตามวิธีการสอนรูปแบบเดิมที่เราเรียกว่า “โมเดลการสอนแบบสุสาน” ซึ่งทุกคนจะต้องอยู่
ในแถวเหมือนหลุมศพ

3) ในสถานการณ์ของการเรียนรู้ในสภาพจริงจะต้องเกี่ยวข้องทั้งความรู ้ ทักษะ และ
เจตคต ิ ซึ่งในชีวิตจริงจะต้องใช้ทักษะการจัดการทรัพยากรความรู้โดยการจัดหมวดหมู่เพื่อการตัดสินใจ     
ในการแก้ปัญหา

4) การเรียนรู้ในสภาพจริงจะขับเคลื่อนด้วยความรู้ที่สำคัญและมีความหมายต่อผู้เรียน 
ไม่จำเป็นที่ทุกการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องเป็นจริงแต่ต้องมีความหมายต่อผู้เรียนที่จะเชื่อมโยงกับโลก    
แห่งความเป็นจริงทุกระดับ 

5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริงจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ การเรียนรู้ในบริบทหนึ่งจะนำไปสู่อีกบริบทหนึ่ง การจัดหลักสูตรจึงไม่ใช่การก่อกำแพงแต่เป็น 
กระสวยที่พุ่งทะยานขึ้น ซึ่งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและปรับปรุงทักษะของเขา

6) ในสถานการณ์ของการเรียนรู้ในสภาพจริง ผู้เรียนจะต้องแสดงผลการเรียนรู้สู่สังคม 
ซึ่งเป็นมาตรฐานของชีวิตจริง ปัญหาในสภาพจริงไม่ได้ถูกให้คะแนนด้วยแบบทดสอบแต่มันเป็นการ    
เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เขารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำได้จริง เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องแสดงออกถึงการเรียนรู้

จากองค์ประกอบของการเรียนรู้ในสภาพจริงสามารถนำมาจัดเป็นกระบวนการเรียนการสอน

ได้ 3 ขั้นตอน (Gordon, 1998: 4-8) ดังนี้
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1. ความท้าทายทางวิชาการ (academic challenges) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นจุดที่จะนำไปสู่สภาพจริง ความท้าทายจึงเป็นปัญหาที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้
กรอบของการศึกษา จึงเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเนื้อหา

2. บทบาทที่ท้าทาย (scenario challenges) เป็นความท้าทายที่ผู้เรียนต้องแสดงบทบาท 
เขาต้องแสดงความสามารถในบริบทที่แท้จริงหรือในสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น สถานการณ์ที่ท้าทายเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงในโลกและเป็นการเรียนรู้ตามเนื้อหาของหลักสูตร ผู้เรียนจะเริ่มค้นพบตัวเองตามบทบาทของ
ชีวิตจริง ควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการเพื่อความสำเร็จทั้งในและนอกโรงเรียน

3. ปัญหาในชีวิตจริง (real-life problems) ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงต้องการการแก้ปัญหา
จริงโดยใช้บุคคลหรือองค์กรจริงๆ ปัญหาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงและมีการค้นคว้าที่ลึก       
พอเหมาะกับขอบเขตของเรื่องที่ทำการศึกษา การแก้ไขปัญหาผู้เรียนต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติได้
ในระดับห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ภูมิภาค ชาติ หรือในระดับโลก ดังนั้นด้วยปัญหาที่เป็นชีวิตจริง ผู้เรียน     
จะต้องออกจากชั้นเรียนเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะได้รับผลกระทบจริงๆ จากชุมชน การแก้ไขปัญหา   
ดังกล่าวทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมหาศาล 

4. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-based Instruction)     

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและหลักการต่อไปนี ้ (Guzdial, M., 1998: 47-71 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 
2555: 138-139)

1) โครงการหรือโครงงานเป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริงเชื่อมโยงอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้   
ที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน

2) การให้ผู้เรียนทำโครงการหรือโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่
กระบวนการสืบสอบ (process of inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนขึ้น 
ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน

3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็น
รูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ความคิดของผู้เรียนนี้สามารถนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนและ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ได้ชี้ชัดว่าการเรียนรู้จะพัฒนา
ขึ้นหากความรู้และทักษะต่างๆ สามารถแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน

4) การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ      
การทำงานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ความรู้

5) การให้ผู้เรียนทำโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการสืบสอบและการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน
ออกมาใช้ประโยชน์ด้วย

5. การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน

การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี (2555: 201-204) ได้เสนอ     
การสร้างระบบการเรียนการสอนควรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การกำหนดจุดมุ่งหมายของระบบ ทุกระบบต้องมีจุดมุ่งหมาย การสร้างระบบ    
การเรียนการสอนต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
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2) การศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบและ
เห็นแนวทางในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น จะช่วยทำให้ระบบมีพื้นฐานที่มั่นคง

3) การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ค้นพบองค์ประกอบที่สำคัญ
ที่จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้จริง จะช่วยขจัดหรือป้องกันปัญหาอันจะทำให้ระบบนั้นขาด
ประสิทธิภาพ

4) การกำหนดองค์ประกอบของระบบ เป็นการพิจารณาว่ามีองค์ประกอบหรือตัวแปร
อะไรบ้างที่สามารถช่วยให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสำเร็จ

5) การจัดกลุ่มองค์ประกอบ เป็นการนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนมาจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

6) การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เป็นการพิจารณาว่าองค์ประกอบใด      
เป็นเหตุและเป็นผลขึ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดำเนินการคู่ขนานกัน    
ไปได้ในการจัดการเรียนการสอน

7) การจัดผังระบบ เป็นการนำเสนอความคิดออกมาเป็นผังจำลองแสดงลำดับขั้นตอน 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต กลไกควบคุม และข้อมูลป้อนกลับ

8) การทดลองใช้ระบบ ระบบจะดีหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดต้องได้รับการพิสูจน์ 
เมื่อนำไปทดลองใช้จริง

9) การประเมินผลระบบ การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบ ระบบใด     
ใช้แล้วได้ผลตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด ระบบนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ด ี      
มีประสิทธิภาพ

10) การปรับปรุงระบบ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบ จะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบนั้นๆ ให้ดีขึ้น

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้
Stirling, A., et al. (2016) ได้ให้ความหมายผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning Outcomes) 

ว่่าเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางด้านคุณค่า ความรู ้ และความสามารถหลังจากผ่านการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานแล้ว ถูกกำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พี่เลี้ยง อาจารย์
ผู้สอน หรือผู้จัดโปรแกรม กระบวนการบูรณาการการเรียนกับทำงานจะมีคุณภาพต้องประกอบด้วย         
3 ขั้นตอน ได้แก่

1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นขั้นตอนแรกเพื่อช่วย
กำหนดประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานที่เหมาะสม

2) การกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัดผล    
การเรียนรู้ที่ตรงกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติและสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน    
จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักศึกษา พี่เลี้ยง อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนในทิศทางเดียวกัน

3) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plans) ช่วยกำหนดลักษณะงาน 
วัตถุประสงค ์ ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เวลา สถานที ่ และผลย้อนกลับ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากสภาพจริงตามที่กำหนด

7.#การประเมินสมรรถนะ

สำหรับการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสำนักงาน ก.พ. (2548) ได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะ (Competency) ว่า หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
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และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร          
จิรประภา อัครบวร (2549) ให้ความหมายของสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทางในประเทศยุโรป หรืออังกฤษ
มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะทางอังกฤษรวมถึงประเทศยุโรปใช้สมรรถนะเพ่ือกำหนดมาตรฐานชาติ
ด้านความสามารถในการทำงานของคนที ่ทำงานด้านอาชีวศึกษา (NVQ: National Vocational 
Qualification) ส่วนคำนิยามในสหรัฐอเมริกาท่ี David McClelland ให้ไว้ในปี 1993 น้ันมาจากการศึกษา
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Superior Employees) ซ่ึงสมรรถนะประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
อุปนิสัย (trait) บทบาททางสังคม (Social role) การรับรู้ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ (Motive) 

การแบ่งประเภทของสมรรถนะ Spencer and Spencer (1993, อ้างถึงใน อัจฉราพรรณ 
ตั้งจาตุรโสภณ และคนอื่น ๆ, 2554.) อธิบายถึงองค์ประกอบของสมรรถนะในลักษณะของแต่ละบุคคลที่
ซ่อนเร้น (Underlying Characteristics) ซึ่งความสามารถในลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงแนวทาง
พฤติกรรมหรือความคิดที่มีต่อสถานการณ์และเหตุที่คงอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง ประกอบด้วย 5 ส่วน           
(1) แรงจูงใจ (2) ลักษณะส่วนบุคคล (3) แนวคิดส่วนตัว (4) ความรู้ และ (5) ทักษะ โดยแบ่งออกเป็น       
2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุณลักษณะที่มองเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ขีดความสามารถด้านความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่มีโอกาสพัฒนาได้ง่าย  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคุณลักษณะที่ซ่อนเร้น (Hidden) ได้แก ่ ขีดความสามารถด้านแรงจูงใจ 
(Motive) และลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ยากต่อการวัดและพัฒนา

8. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
สตัฟเฟิลบีมได้ให้แนวคิดการประเมินหลักสูตรนั้นมีสิ่งสำคัญที่ต้องประเมิน 4 ด้าน 

ดังนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554: 308-313)
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
การประเมินสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู ้พัฒนาหลักสูตรรู ้ว ่าสภาพแวดล้อมที ่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง สภาพการณ์ที่คาดหวังกับสภาพที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
เป็นอย่างไร มีความต้องการ หรือปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข มีโอกาสและ     
สรรพกำลังที่จะเป็นอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษาและสืบเนื่องมาจากปัญหาอะไร

2) การประเมินตัวป้อน (Inputs Evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่   

เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างไร จะต้องขอความช่วยเหลือด้านทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอกหรือไม่ และจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใด

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อสืบค้นจุดอ่อนของรูปแบบการดำเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว้ 

หรือจุดอ่อนของการดำเนินงานในขั้นทดลองใช้หลักสูตร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกวิธีการต่อไป

4) การประเมินผลผลิต (Products Evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นเป็นไปได้ตามที่คาดหวัง

เอาไว้มากน้อยเพียงใด
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การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

1. ความหมาย
การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เป็นการผสม

กลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูป
ของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทำงานเพ่ือสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น (Kramer, M. and Usher, A., 2011: 1) การจัดการเรียนการสอนแบบ    
บูรณาการการเรียนกับการทำงานเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในปัจจุบันของผู้เรียนกับ

วิชาชีพในอนาคต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนกับ
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง (real world) (Martin, A. and 
Hughes, H., 2009: 8) จึงเป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงาน 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 51) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความตระหนัก มุมมอง และ
ความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ทั้งความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และบุคลิกภาพ เป็นการ
สร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกก่อนปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้
ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา (University of Waterloo, 2012 ; 
Northeastern University, 2012 ; Swinburne University of Technology, 2012)

ในประเทศไทยและต่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ     
การทำงานทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษา และรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน 
สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เช่น นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง และมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น เป็นต้น ช่วยให้สถาบันการศึกษามีความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับ  
สถานประกอบการ ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน และได้รับการยอมรับจาก
ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการจะมีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดป ี พนักงานประจํามีเวลา            
ที่จะทํางานสําคัญมากขึ้น และใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น (วิจิตร ศรีสอ้าน และ
อลงกต ยะไวทย,์ 2552) มีผู้ศึกษาถึงประโยชน์ของการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน เช่น Crequis, A. 
และคนอื่น ๆ (2010) พบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนา          
ความสามารถในการได้งานทำและการรักษาสภาพการถูกจ้างงาน (employability) เปิดโอกาสให้      
สถานประกอบการได้คัดเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่รู้และเข้าใจสภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการแล้ว 
และเป็นการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาด้วย

มีการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในประเทศไทย   
ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ ์ พลายมาศ (2553) ได้ทำการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสำรวจ   ภาคสนาม  สังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีปฏิบัติดีเด่น       
การระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง  
ทั้งภาคประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาคแรงงาน รวม 349 คน  ผลการวิจัยได้แบบ
จำลองเจดีย์ (WiL Pagoda Model) แสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ
ทำงานสำหรับอุดมศึกษาไทย แบ่งองค์ประกอบเป็น  6 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 ชั้น 3 ส (Stakeholder layer) ประกอบด้วย สถานศึกษา สถานประกอบการ 
และสมาคมวิชาชีพ
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ชั้นที่ 2 ชั้นสมรรถนะ (Competency layer) ประกอบด้วยความรู้ (K-Knowledge) 
ทักษะ (S-Skill) และคุณลักษณะ (A-attribute) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ สมรรถนะหลัก (Core 
competency) สมรรถนะตามหน้าที ่ (Functional competency) และสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ 
(Professional/Special competency)

ชั้นที่ 3 ชั้นมาตรฐาน (Standard layer) ประกอบด้วยมาตรฐานคุณวุฒ ิมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชั้นที่ 4 ชั้น WiL (WiL layer) ประกอบด้วยรูปแบบของ Work-integrated Learning 
ได้แก ่ DVT (Dual Vocation Training), Coop (Cooperative Education), Apprentice, Internship   
ในประเทศไทย หรือรูปแบบอื่น  ๆเช่น Practice School สำหรับบัณฑิตศึกษา หรือรูปแบบอื่น  ๆจาก WiL 
ทั่วโลก

ชั้นที่ 5 ชั้นรูปแบบการเรียนรู ้ (Learning layer) ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning style) แบบต่าง ๆ เช่น PBL (Problem-based Learning), PjBL (Project-Based Learning) 
Constructivism, RBL (Research-Based Learning), (Collaborative Learning), Block Course,    
แบบอื่นๆ หรือแบบผสมผสาน ที่จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ 
WiL เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

ชั้นที่ 6 ชั้นปัจจัยความสำเร็จ (Success Factors layer) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่   
ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสถานประกอบการ และด้านการเงิน

2. ประเภทการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
การจัดกลุ่มการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน Kramer, M. 

and Usher, A. (2011: 1, 4) ได้แบ่งกลุ่มตามโอกาสการได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้

1) ประสบการณ์การทำงานแบบมีโครงการสร้าง (Structured Work Experiences) 
ได้แก่ สหกิจศึกษา การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม ผู้ช่วยวิจัย และผู้ช่วยสอน

2) ประสบการณ์การทำงานแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Work Experiences) 
ได้แก่ งานอาสาสมัคร การทำงานในโรงเรียน และการทำงานภาคฤดูร้อน

สุเมธ แย้มนุ่น (2547: 23) ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ      
การเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)  ที่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 9 รูปแบบ ดังนี้

1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)  
2) การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 
3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู ้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Cognitive 

Apprenticeship or Job Shadowing) 
5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 
7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง (Placement or Practicum) 
8) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 
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สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Co-operative Education) ได้กล่าวถึง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์

ทำงานในสาขาวิชาชีพกับการศึกษาในชั้นเรียนซึ่งมีอยู ่ 10 รูปแบบ ได้แก่ (Kramer, M. and Usher, A., 
2011: 2)

1) การศึกษาวิจัย (Research)
2) การศึกษาในต่างประเทศ (Study Abroad)
3) การฝึกสอน (Student Teaching)
4) การให้บริการชุมชน (Community Service)
5) สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6) การฝึกงาน (Internships)
7) การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service Learning)
8) การเวียนงานคลินิก (Clinical Rotations)
9) การฝึกปฏิบัติงานในอุตสหกรรม (Industry Attachments)
10) การฝึกงานทางวิชาชีพ (Professional Work Placements)

การจำแนกประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการจัด ได้แก่ 1) จัดเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น การเชิญวิทยากร
มาบรรยาย (Guest Speakers) การศึกษาดูงาน (Tours) การติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job-
shadowing) 2) จัดเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างแท้จริง เช่น การฝึกงานหรือ         
สหกิจศึกษา (Internship/Co-Op Education) พนักงานฝึกหัด (Apprenticeship) วิสาหกิจในโรงเรียน 
(School-based Enterprise) (Alfeld, C., Charner, I., Johnso, L. and Watts, E., 2013: 7-9)

วิธ ีการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการการเร ียนกับการทำงานในแต่ละรูปแบบ            
มีความแตกต่างกัน อลงกต ยะไวทย์ และคณะ (2558: 76-81) ได้สังเคราะห์หัวใจสำคัญของการจัด       
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 9 ประเภท จากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จัก    
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 22 แห่ง ได้แก่

1. กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา
1.1 การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์เพื่อเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบ

อาชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถจัดเป็นส่วนหนึ่ง  
ของรายวิชา ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการทำงานที่สมบูรณ ์ มีองค์ประกอบ  
ที่สำคัญดังนี้

1) ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก
2) มีการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เช่น 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ
3) มีการนำประเด็นที่ได้จากการสังเกตมาสะท้อนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยนกับผู้เรียน

ด้วยกันเองและกับคณาจารย์

4) ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ (Concept) บทบาทของ
บุคคลในวิชาชีพ โดยนำเสนอในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping)
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2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร
2.1 การเรียนสลับกับการทำงาน
เป็นระบบการเรียนการสอนที่สลับการเรียนในสถานศึกษากับการทำงานในสภาพจริง   

อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อใหผู้้เรียนสามารถนำความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและ 
นำประสบการณ์จากการทำงานกลับมาเป็นประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีตำแหน่งงาน   
สูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) การจัดหลักสูตรแบบแซนวิช แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) เป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับ   

การทำงานในสภาพจริงตลอดหลักสูตร

1.2) แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ 
(Academic Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการทำงาน (Work Term) ในสภาพจริง

2) ต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เชื ่อมโยงความรู ้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับ
ประสบการณ์การทำงานในสภาพจริง

3) มีคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
4) ตำแหน่งงานท่ีผู้เรียนได้รับจะต้องสูงหรือมีลักษณะงานซับซ้อนข้ึนตามช้ันปีการศึกษา
5) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการทำงาน
6) คณาจารย์ประเมินผลการศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงประเมินผลการทำงาน 

2.2 สหกิจศึกษา
เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการจัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียน

โดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการทำงานจริงเต็มเวลา มีทั้งแบบ
สลับภาคการศึกษากับภาคการทำงานและแบบทำงานต่อเนื่องระยะยาว มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทำงานตั้งแต ่2 ภาคการทำงานขึ้นไป
1.2) แบบต่อเนื่อง 1 ภาคการทำงาน ตั้งแต ่16 สัปดาห์ขึ้นไป

2) มีการเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้แก่ผู้เรียน
3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
4) มีคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่ผ่าน     

การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงาน
5) ต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เชื ่อมโยงความรู ้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับ

ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในลักษณะงานประจำหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบ

โครงงาน

6) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในระหว่างการทำงาน
7) มีการนำเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน
8) มีการแบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและ        

ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
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2.3 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม
เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระหว่าง

สถานศึกษากับองค์กรร่วมผลิตที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้น  ๆ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีผลลัพธ ์       
การเรียนรู้ตรงตามทีต่กลงกันไว้ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ผู้ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสององค์กร ต้องสร้าง     
เป้าหมาย ข้อตกลงความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน

2) มีการประเมินจุดแข็งทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถ          
ด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรร่วมผลิต

3) ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถในการประสานและจัดการความร่วมมือ
4) เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยนำเอา

ความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้หรือภาคธุรกิจ

5) ผู ้เร ียนต้องพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานวิจัยซึ ่งเป็นปัญหาจริงจาก          
ภาคอุตสาหกรรม

6) มีคณาจารย์ประจำองค์กรร่วมผลิตดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
7) รายงานทางวิชาการที่เกิดจากผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้ในองค์กรร่วมผลิต

หรือตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้

8) ผู้เรียนต้องนำเสนอผลงานที่สถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม
เป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของรายวิชาที ่ให้ผู ้เรียนทำงานในชุมชนหรือพื ้นที ่       

เชิงภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนาม      
แต่ละช่วงจะมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยากเมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงขึ้นตามลำดับ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ให้ผู ้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมของการทำงานในสภาพจริง เช่น ชุมชน พื้นที่               
เชิงภูมิประเทศเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

2) มีการเพิ ่มเนื ้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตาม          
ชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน

3) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อก่อนไป
ปฏิบัติงานภาคสนาม

4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานศึกษากับการทำงานภายใต้      
สภาพจริง

5) มีการนำวิธีการบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นมาสอดแทรกในหลักสูตร    
การปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การเรียนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดแบบ  
โครงงาน

6) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม
3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร

3.1 การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน
เป็นกิจกรรมให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการทำงานของผู ้ที ่ประสบ     

ความสำเร็จในการทำงานแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย และทำงานร่วมกัน สามารถจัด
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เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแกนของหลักสูตร ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ        
การทำงานที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) มีการกำหนดผู้ถูกติดตาม (Host/Role Model/Idol) และผู้ติดตาม (Visitor/
Guest)

2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการทำงาน เช่น 
การวางแผนการติดตาม และกิจกรรมที่ต้องติดตาม

3) ผ้ ูเร ียนหรือผู ้ต ิดตามสามารถเรียนรู ้หรือติดตามพฤติกรรมการทำงานของ              
ผู้ถูกติดตามได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการทำงานร่วมกับผู้ถูกติดตาม

4) ประเมินผลด้วยการสะท้อนคิดทั้งผู้เรียนหรือผู้ติดตามด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูก
ติดตามในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.2 การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานหรือฝึกงานเฉพาะตำแหน่งในสภาพจริงหลังจาก     

ที่เรียนในสถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู ่    
ไปด้วย มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา
2) ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการทำงานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการ

เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ

3) ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการทำงาน   
ในชั้นปีที่สูงขึ้น

4) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการทำงานทั้งความสามารถในการเข้าสู่งานและ     
ความสามารถในการทำงาน

5) มีคณาจารย์หรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
6) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Self-reflection) 

ระหว่างการทำงานทั้งกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์

7) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
4. กลุ่มบูรณาการก่อนสำเร็จการศึกษา

4.1 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
เป็นรายวิชาเพื่อเตรียมผู้เรียนในตำแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการก่อนสำเร็จ

การศึกษา โดยผู้เรียนควรได้งานทำในตำแหน่งนั้นทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
1) เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมทำงานได้ทันที (Work Ready)
2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่งานที่ตนสนใจ เช่น การเลือกงาน

และอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

3) มีการเรียนเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่รับ    
เข้าฝึกหรือทำงาน

4) มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้และการทำงาน (On-the-job Learning)         
ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการทำงาน ทั้งการทำงานประจำ การวิจัย หรือการพัฒนา
กระบวนการคิดแบบโครงงาน
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5) ต้องมีงานและสถานประกอบการรองรับเมื่อสิ้นสุดการเรียน
4.2 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานในสภาพจริงโดยใช้ความคิดรวบยอดจากการเรียน

ตลอดหลักสูตรหลังจากเรียนในสถานศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วและอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา  
ผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วยเพื่อเติมเต็มความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 
มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ต้องเป็นการทำงานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียน
มาแล้วในระดับหนึ่ง

2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งความสามารถในการเข้าสู่งานและความสามารถ      
ในการทำงาน

3) เป็นการทำงานควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา
4) เน้นการทำงานประจำหรือการพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานที่ตรงตามสาขา

วิชาชีพ

5) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection) ทั้งระหว่าง
การทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงานกับผู้เรียนด้วยกันเองและคณาจารย์

6) ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทำงานทั้งการส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน
สามารถนำรูปแบบการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการการเร ียนกับการทำงาน           

ทั้ง 9 ประเภท มาจัดวางในแผนการเรียนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา เพื่อให้เห็น    
ความสัมพันธ์และความแตกต่างในแต่ละประเภทและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ ้น         
ดังแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 การจัดประเภทการบูรณาการเรียนกับการทำงานในแผนการเรียน 4 ปีการศึกษา
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ประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานยังสามารถจัดกลุ่ม

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ได้แก่

1) การเรียนสลับกับการทำงาน
2) สหกิจศึกษา
3) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

2. จัดเป็นรายวิชา ได้แก่ 
1) สหกิจศึกษา
2) การปฏิบัติงานภาคสนาม
3) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง
4) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
5) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี

3. จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ได้แก่
1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
2) การปฏิบัติงานภาคสนาม
3) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน

หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับ         
การทำงานได้อย่างสมบูรณ ์ เช่น จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน
ควบคู่หรืออยู่ในช่วงท้ายของสหกิจศึกษา การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง หรือกับการเรียน
สลับกับการทำงาน จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานภาคสนามควบคู่กับการเรียนสลับกับการทำงานหรือกับพนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน จัดผู้เรียนบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่งสอดแทรกในหลักสูตร
ร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย ได้เสนอกรอบแนวคิดวิธี
ปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 10 ข้อ (McLennan, B. 
and Keating, S., 2008: 7)

1) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องมีประโยชน์ต่อ    
ทุกภาคีไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน สถาบันการศึกษา และองค์กรผู้ให้ความร่วมมือ

2) การเรียนรู้ในสถานประกอบการต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
3) การกำหนดผลการเรียนรู ้ รวมทั้งคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต้องระบุไว้

อย่างชัดเจน

4) การนำเสนอผลสะท้อนกลับเชิงวิพากษ์ของผู ้เร ียน (Critical Reflection)             
จากประสบการณ์ในสถานประกอบการต้องเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ     
การเรียนกับการทำงาน

5) การประเมินผลต้องสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงโดยเน้นผลลัพธ์และกระบวนการ      
ที่เกิดขึ้นในสภาพจริง

6) เกณฑ์การประเมินผลต้องมีระดับและเกณฑ์มาตรฐานอย่างชัดเจน
7) ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน  

กับการทำงานอย่างเหมาะสม
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8) ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
9) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องมีการปรับปรุง

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

10) การจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการการเร ียนกับการทำงานต้องได้ร ับ            
การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ

มีการนำเสนอสิ ่งที ่ท้าทายต่อแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน        
กับการทำงานของสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (Work-integrated learning: WIL in Australian 
Universities: the challenges of mainstreaming WIL)  โดย McLennan, B. and Keating, S.    
(2008: 10) ดังนี้

1) เมื ่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานมากขึ ้น        
สถานศึกษาต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่งในการจัดนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
(placement) 

2) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ (Partner) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์      
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องพัฒนาทักษะ                 
และประสบการณ์ของผู้เรียนทั้งในเชิงวิชาการและคุณลักษณะทั่วไปที่พนักงานในสถานประกอบการพึงมี

4) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิธี
สอนและการฝึกปฏิบัติ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

5) ต้องบรรจุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ (Career Development Learning) เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

6) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานต้องได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเป็นจากสถานศึกษาอย่างเต็มที่

จากรายงานการวิจัยระดับชาติของประเทศออสเตรเลีย ได้เสนอกรอบแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในอนาคตของประเทศออสเตรเลียไว้ 3 ข้อ ดังนี้ (Patrick, 
C-j., Peach, D., Pocknee, C., Webb, F., Fletcher, and M., Pretto, G., 2008)

1) ผู้นำสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทำงานจะต้องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

อย่างเป็นระบบโดยการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานภายใต้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการและองค์กรวิชาชีพ 
โดยการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต

2) ให้ทุกภาคีที ่เกี ่ยวข้องพิจารณาร่วมกันเพื่อศึกษาวิจัยหลักสูตรและระบบการจัด       
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที ่ทำให้เกิดความร่วมมือมากยิ ่งขึ ้นจนเกิด       
ความยั่งยืนในอนาคต

3) ให้ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วยความมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายและ

กลยุทธ์การสนับสนุนกองทุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
Stirling, A., et al. (2016) ได้ให้ความหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ว่่าเป็นสิ่งที่คาดหวังว่า     

จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางด้านคุณค่า ความรู ้ และความสามารถหลังจากผ่านการเรียนการสอนแบบ     
บูรณาการการเรียนกับการทำงานแล้ว ถูกกำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พี่เลี้ยง อาจารย์ผู้สอน หรือผู้จัด
โปรแกรม กระบวนการบูรณาการการเรียนกับทำงานจะมีคุณภาพต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นขั้นตอนแรกเพื่อช่วย
กำหนดประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานที่เหมาะสม

2) การกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัดผล    
การเรียนรู้ที่ตรงกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติและสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน    
จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักศึกษา พี่เลี้ยง อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนในทิศทางเดียวกัน

3) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plans) ช่วยกำหนดลักษณะงาน 
วัตถุประสงค ์ ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เวลา สถานที ่ และผลย้อนกลับ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากสภาพจริงตามที่กำหนด

ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
กันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรู ้
และแผนการจัดการเรียนรู้ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 

(Stirling, A., et al., 2016)

ในประเทศไทย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2558) ได้กล่าวถึง “การศึกษาที ่มุ ่ง
ผลลัพธ”์ (Outcome-base Education) โดยระบุปัญหาการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ที่มุ่ง “ใส”่ เนื้อหาให้ผู้เรียน (Input-based Education) เราคิดว่านักเรียนนักศึกษาควรจะต้องมีความรู้
อะไร เราจะ “ใส่ความรู้” (Input) เข้าไป โดยวิธีการ “บรรยาย” ให้ฟัง และบังคับให้จำด้วยการ “สอบ” 
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาไทยจึงเป็นหรือการเรียนรู้จากการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) 
โดยอาจารย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษา (Teacher-centered) การศึกษาเช่นนี้มุ่งการ “จำ” ไม่ได้มุ่งการ 
“คิด” เพราะถ้าหากว่า “คิด” แล้วไม่เหมือนอาจารย์และตอบข้อสอบต่างจากที่อาจารย์สอนจะไม่ได้
คะแนน การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่เป็น “การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” (Activity-based Learning) 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) การศึกษาที่มุ่ง “ผลลัพธ์” ไม่ใช่การศึกษาที่มุ่ง “ใส่ความรู้” (Input-based 
Education) ผู้สอนจะตั้ง “ผลลัพธ์” ที่ผู้เรียนควรจะได้หรือควรจะเป็นหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนไว้ก่อน
สอน จากนั้นจึงออกแบบ “กิจกรรมการเรียนรู้” เพื่อมุ่งไปสู ่ “ผลลัพธ”์ นั้น ขณะที่การศึกษาที่มุ่งใส่ความรู ้
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จะคู่กับการเรียนรู้โดยการฟังการบรรยาย ส่วนการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์จึงคู่กับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
(Activity-based Learning)

2) ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอนแต่คือตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น “วิทยากร
กระบวนการ” (Facilitator) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดได ้และ “เรียนรู้” ด้วยตนเอง ดังนั้น 
ผู้เรียนจึงเป็น “ศูนย์กลาง” ของการเรียน (Student-centered)

3) การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ จึงเป็น “แนวระนาบ” ไม่ใช ่ “แนวดิ่ง” ที่อาจารย์ม ี “อำนาจ” 
และเป็นผู้ผูกขาด “ความรู้” โดยผู้เรียนม ี “หน้าที”่ ต้องจดต้องจำต้องทำตามที่อาจารย์บอก และวัดผลว่า
ถ้าใคร “จำ” และตอบตามที่อาจารย ์ “สอน” ได้มากเท่าไร ยิ่งได้คะแนนดีมากเท่านั้น หากเป็นการเรียน
การสอน “แนวระนาบ” ที่ครูหรืออาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาและเรียนรู้จากนักเรียน
นักศึกษาได้ด้วย

4) การศึกษาที่มุ ่งผลลัพธ์ไม่ใช้วิธีการเรียนรู ้โดยการฟังบรรยาย (Lecture-base 
Learning) แต่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่ง
ได้แก ่ การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยการทำโครงงาน 
(Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้    
โครงงานที่ไปบริการสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

5) ต้องให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู ้ (Reflection) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผล หรือประเมิน “ผลลัพธ”์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนาตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได ้ “ผล” หรือไม่ ถ้าไม่ได ้ “ผล”หรือได้ 
“ผล” น้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ ฉบับปรับปรุง (National Qualifications 
Framework: Thailand NQF, Revised Edition) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดโครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มีองค์ประกอบของคุณวุฒ ิ (Descriptors) ที่เป็นแกนกลางในการอ้างอิงไว้ 8 ระดับ บนฐานของผลลัพธ์   
การเรียนรู ้ (Learning Outcomes) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) ดังนี้ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

1) ระดับคุณวุฒิ (Levels) กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ ได้กำหนดระดับความสามารถหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และความสามารในการประยุกต์ใช ้ และ     
ความรับผิดชอบซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่มีข้อกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก
จากระดับ 1-8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกำลังคนในแต่ละกลุมสาขาอาชีพ/
วิชาชีพ

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิ 
แห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู ้ (Knowledge) ครอบคลุมในเรื่องความรู้เชิงวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฏี ข้อเท็จจริงต่างๆ (2) ทักษะ (Skills) ครอบคลุมทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล การหยั่งรู้ 
การคิดสร้างสรรค์ และการปฏิบัต ิ และ (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
(Application and Responsibility)

26



27



ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร    
ชั้นสูงจะอยู่ในระดับคุณวุฒิที่ 4 และ 5 ระดับปริญญาตรีจะอยู่ในระดับคุณวุฒิที่ 6 ซึ่งจะนำไปเป็นกรอบ
แนวคิดสำหรับการวิจัยต่อไป

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการวิจัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ส่วนหนึ่งนำมาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา     
การจัดการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

1) จุดประสงค์ของสาขาวิชา ประกอบด้วย
1.1) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและ

การแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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1.2) เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิต ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

1.3) เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐาน
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์

1.4) เพื่อให้สามารถสร้างสรรค ์ แก้ปัญหา และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์

1.5) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องมือกล 
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์

1.6) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ และ
ประอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

1.7) เพื่อให้มีเจติคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ซื่อสัตย์สุจริต       
มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

2) มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ได้ระบุคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับคุณวุฒิ    
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย

2.1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ได้แก ่
2.1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ

ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม เป็นต้น

2.1.2) ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก
สามัคค ี มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง       
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.1.3) ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลักทฤษฏี ความสนใจใฝ่รู้     
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

2.2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
2.2.1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและ   

เพื่อพัฒนางานอาชีพ

2.2.2) แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ         
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.2.3) มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและ    
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.2.4) ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนางานอาชีพ

2.3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
2.3.1) วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความ
ปลอดภัย

2.3.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
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2.3.3) อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
2.3.4) เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมตามลุณลักษณะงาน
2.3.5) ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
2.3.6) เขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
2.3.7) ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง
2.3.8) ปรับปรุง ทดสอบสมบัติโลหะ
2.3.9) ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
2.3.10) สาขางานเครื่องมือกล ได้แก ่ อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบ

งานเครื่องมือกล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซ ีตรวจสอบ ถอด และ
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

2.3.11) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ได้แก่ อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบ
งานแม่พิมพ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซ ีตรวจสอบ ถอดและ
ประกอบการชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

2.3.12) สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ได้แก่ อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์
แบบงานแม่พิมพ์พลาสติก ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก และทดลองแม่พิมพ์พลาสติก

2.3.13) สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์ ได้แก่ อ่านแบบ เขียนแบบและ
วิเคราะห์แบบงานชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี     
ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ใช้แม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล          
สาขาวิชาการจัดการ (มคอ. 2) 

1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 ) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตลอดจน  

มีทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการจัดการ

1.2) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และ
สามารถปรับหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสม สอดคล้อง ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและ
ธุรกิจ

1.3) เพื่อให้บัณฑิตได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสามารถดำเนินชีวิตอันมีคุณค่าต่อสังคมอย่างมีความสุข

1.4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

2) มาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Domains of Learning) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา    
การจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับ            
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว ้ดังนี ้   

2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความ       
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รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ด ี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น ซึ่งอาจารย์จะต้อง
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้

2.1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที ่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1.2) มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
2.1.3) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอ

ประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
2.1.4) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.5) มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความด ี และ    

ความชั่ว

2.2) ด้านความรู้ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษาต้องมีความรู้มีความรู้และ   
ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ กระบวนการบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี้

2.2.1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็น
สำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร ์ ศิลปะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์

2.2.2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาดการเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

2.2.3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ 
ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุง   
แผนงาน

2.2.4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน

2.3) ทักษะทางปัญญา ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาจะต้อง
สามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการจำ          
มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได ้เพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาดังต่อไปนี้

2.3.1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ      
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการ
บริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

2.3.2) สามารถสืบค้น จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศ    
ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม

2.3.3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม ่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือก
และผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้

2.3.4) มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
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2.4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาโดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อ        
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะ      
ในด้านนี ้ หรืออาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร ์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ    
ต่อไปนี้

2.4.1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้าง
สัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา

2.4.2) มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน   
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

2.4.3) มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม

2.4.4) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม ่ ๆ ที่อาจมีความ    
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

2.5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่งาน
ทางการจัดการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งการ
เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านี้
เมื่อสำเร็จการศึกษา

2.5.1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ

2.5.2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 .3 ) สามารถใช ้ โปรแกรมคอมพ ิว เตอร ์พ ื ้ นฐานและเทคโนโลย ี               

ระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน
2.5.4) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งใน       

รูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา

2.5.5) สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่      
หลากหลาย

2.5.6) ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการ
ดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี

2.5.7) ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื ่อสารแบบเครือข่าย เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
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5. สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง มีองค์ประกอบที่สำคัญทำให้เกิดการบูรณาการ
การเรียนกับการทำงาน ดังนี้

5.1 ร ูปแบบและกระบวนการเร ียนการสอนที ่บ ูรณาการเข ้าก ับสภาพจร ิง 
(Integration) Kolb, A. Y., and Kolb D. A. (2005) ได้นำเสนอการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Facilitating a Learning Environment) ของผู้เรียนจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจจะเรียนรู้ 
(Learning Space) โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (Positive Learning Spaces) 
ได้แก่

1) การพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ (Development of Expertise) ด้วยการฝึกทำ
ซ้ำๆ ในส่ิงที่ผู้เรียนต้องการ

2) การลงมือทำและการสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (Action and Reflection) ด้วย
การลงมือปฏิบัติ การทดสอบ การสะท้อนความรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียน

3) ความรู้สึกและความคิด (Feeling and Thinking) ด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง    
ความรู้สึกกับความรู้ หรือ เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลให้ความสนใจมากที่สุด

4) รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน (Learners to Take Charge of Their Own 
Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนดเป้าหมายและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง (Self-directed 
Learning)

5) เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่คาดหวัง (Inside Out Learning) 
ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ (Educational Experiences) กับสิ่งที่ผู้เรียน
สนใจเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นจากภายใน (Intrinsic Motivation) จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

6) การสื่อสาร (Communication) ด้วยการสนทนา จะทำให้ผู้เรียนเกิดการสะท้อน
ความคิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Stirling, A., et al. (2016) ยังให้ความเห็นว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง เช่น 1) การให้คำปรึกษาแนะนำ (Mentorship) ของพี่เลี้ยงจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่เลี้ยงและนักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา 2) ความแตกต่างของผู้เรีียน (Diverse Learners) และ 3) การจัดการความเสี่ยง (Managing 
Risk) ของนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

5.2 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ได้แก่ 
(เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561)

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น การเรียน
ด้วยปัญหา โครงงาน และการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลึกและมีศักยภาพ
ในการทำงานที่ซับซ้อน ถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในสภาพของโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการแก้ปัญหา     
ทำโครงงาน และการวิจัย ผู้เรียนต้องสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู่สืบเสาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
วิเคราะห์ เขียน เรียบเรียง และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้

1.1) การเรียนด้วยการแก้ไขปัญหา (problem-based learning) เป็นการเรียน
ด้วยประเด็นปัญหาในสภาพจริง เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยความรู้จากบางรายวิชา หรือเกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลอาจใช้เวลาไม่นานเพื่อก้ปัญหา และปัญหาจะหมดไปเมื่อได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง
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1.2) การเรียนด้วยการทำโครงงาน (project-based learning) เป็นการเรียน
ด้วยประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนในสภาพจริง ต้องบูรณาการความรู้หลายวิชา จำเป็นต้องใช้กระบวนการ     
แก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการของแต่ละศาสตร ์ มีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ          
มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อแก้ปัญหา และต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

1.3) การเรียนด้วยการทำวิจัย (research-based learning) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าในสภาพจริงด้วยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย ต้องบูรณาการความรู ้อย่างรอบด้านและ
ครอบคลุมประเด็นในการวิจัย มีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างแม่ยำเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ตามหลักทางสถิติโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง  
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัย

กระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทั้ง 3 ประเภท มักอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน 
ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง การระบุสาระความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน     
การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายสิ่งที่ได้รับ

2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน (work-based learning) เป็นการ
ทำงานในสภาพจริงอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู ้ประสบการณ์จากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย            
มีหลักการ ดังนี้

2.1) ประสบการณ์ในสถานที่ทำงานต้องถูกจัดเตรียมหรือกลั่นกรองแล้วโดย       
สถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตบัณฑิตของสถาบันนั้นๆ

2.2) ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่ทำงานต้องสอดคล้องกับสิ่งที ่ศึกษาใน       
สถานศึกษา

2.3) ระหว่างการทำงานผู้เรียนต้องมีตำแหน่งงาน ลักษณะงาน (job description)     
ที่ชัดเจน

2.4) ระหว่างการทำงานต้องมีเกณฑ์การวัดผลงานของผู้เรียน (KPIs) ที่แสดงถึง     
ความสำเร็จและต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

2.5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด (reflection) เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลา     
การทำงาน

5.3 กลยุทธ์การสอนเพื ่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ (WIL 
Strategies) ได้แก่ (Brew, L., and Kottler, J. A., 2007)

1) ทำงานแล้วเรียนทฤษฎ ี (Theory informed by practice approach)        
ให้ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพจริงก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎี สามารถใช้กับผลลัพธ์การเรียนรู้แบบกว้างในเชิงของ
อาชีพ เช่น การสื่อสาร การฟัง และการตัดสินใจ และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ 
เช่น การประเมินผล การวัด และการฝึก

2) เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน (Practice informed by theory approach)         
ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฏีหรือหลักการก่อนแล้วจึงปฏิบัติในสภาพจริง

3) เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน (Concurrent approach) ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ทฤษฏีและปฏิบัติในสภาพจริงไปพร้อมๆ กัน
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4) สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื ่องจากง่ายไปยาก (Scaffolding 
approach) เป็นการสลับการเรียนระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติในสภาพจริงจากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ เหมาะกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงที่มีระยะเวลายาวนานในหลักสูตร

5.4 การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง (reflection) 
ได้แก่ (Stirling, A., et al., 2016)

1) การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห ์ (Critical Reflection) เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับ  
แง่มุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามบริบทต่างๆ เชื่อมโยงประสบการณ ์ ความคิด หรือสิ่งที่เราทำกับบริบทของ
สิ่งแวดล้อมหรือความเป็นจริง

2) การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก (Surface Reflection & Deep 
Reflection)

2.1) การสะท้อนคิดเบื้องต้น (Surface Reflection) มุ่งอธิบายองค์ประกอบ
ต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์หรือการทำงานนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้กับทฤษฎีและ/หรือ
แผนงานและผลลัพธ์ที่ได้วางไว้

2.2) การสะท้อนคิดเชิงลึก (Deep Reflection) เน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์
เข้ากับบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง เชื่อมโยงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ใช้มุมมองต่างๆ   
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ใช้การอธิบายที่หลากหลายเพื่อเน้นย้ำและมองเชิงเลิก

3) การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน (Reflection in-action & 
Reflection on-action)

3.1)  การสะท้อนคิดในระหว่างการทำงาน (Reflection in-action) เป็น  
กระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทำให้บุคคลที่เผชิญกับเหตุการณ์นั้นเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

3.2) การสะท้อนคิดหลังการทำงาน (Reflection on-action) เป็นการสะท้อน
คิดที่มีการวางแผน โดยปกติแล้วจะใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว

4) การสะท้อนคิดแบบรอบเดียวและสองรอบ (Single-loop Reflection & 
Double-loop Reflection) การสะท้อนคิดรอบเดียวเป็นการคิดทบทวนบนประสบการณ์เฉพาะที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทฤษฎี แต่ยังไม่พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับผลกระทบในภาพรวม       
ต่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้น การสะท้อนคิดแบบสองรอบเป็นการคิดทบทวนประสบการณ์โดย
พิจารณาบทบาทของตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทโดยรวม พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ทัศนคติ หรือการกระทำของตนเองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

5.5 การวัดประเมินผลการเรียนรู ้(Learning Assessment) ได้แก ่(เครือข่ายพัฒนาสห
กิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561)

1) การสะท้อนคิด (Reflection) สามารถดำเนินการได ้ 3 วิธ ี ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์     
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ได้แก่

1.1) การพูดด้วยการตอบคำถาม ผู้สอนต้องกำหนดประเด็นคำถามให้ผู้เรียนได้คิด
และตอบคำถามถึงประสบการณ์ที ่ได้รับจากการบูรณาการกับการทำงาน ประสบการณ์ที ่ได้รับเมื ่อ     
เปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน
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1.2) การเขียนด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์ เป็นการ
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ด้วยการเขียนลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้เรียน
ครุ่นคิด ทบทวน และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง

1.3) การนำเสนอผลงานและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นการ
นำเสนอความคิดรวบยอดในสิ่งที่ได้รับจากการทำงาน ผู้เรียนควรมีโอกาสนำเสนอผลงานหรือจัดส่งแฟ้ม
สะสมผลงานที่แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทำงาน โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

2) การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ (Competency-based Learning)
สมรรถนะ คือ ความสามารถของผู้เรียนในการทำงานที่เป็นผลมาจากการจัดการ

เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้การวัดผลการเรียนรู้สอดรับกับการประเมินผลงานของ
พนักงานในองค์กรทั่วไป จึงควรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ในสภาพจริงได้ 
โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้

1) แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดจากผู้เรียนในสภาพจริงอย่างชัดเจน 
(Behavior Objective)

2) มีความครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดทุกประเด็น
3) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม

ทั้งกิริยาท่าทาง ทัศนคติ วิธีคิด ฯลฯ
4) สามารถวัดได้ สังเกตได ้ หรือตีความจากการพูดคุยกับผู้เรียนด้วยการ  

สะท้อนคิด (Reflection)
5) ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ต้องการวัดทั้งอาจารย ์พี่เลี้ยง และผู้เรียน

5.6 ระบบการให้คำปรึกษาของคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริง 
(Mentorship) ได้แก่ (Linford D., and Marshall, J., 2014)

1) สนับสนุนการเรียนรู ้ (Supported Learning) โดยช่วยกำหนดขอบเขต        
การเรียนรู้ วางแผนการทำกิจกรรม สอบถามเป็นระยะเพื่อทราบระดับการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ    
แก่ผู้เรียน

2) สร้างสัมพันธภาพที่ด ี (Relationship Building) ด้วยการให้เวลาแก่ผู้เรียน 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ สร้างความรู้สึกที่ดีและปลอดภัย ช่วยให้ผู้เรียนเกิด       
ความมั่นใจและเกิดสมรรถนะตามเป้าหมายที่กำหนด

3) เป็นแบบอย่างที่ด ี (Role Modeling) ทั้งการแสดงออกในเชิงคุณค่าและ
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ ด้วยการเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

6. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายจัดทำแนวทางการจัดการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานแต่ละแนวทางจำแนกออกเป็นตัวบ่งชี ้ และแนวปฏิบัติในการ      
ดำเนินงานเพื่อให้แนวทางและตัวบ่งชี้บรรลุความสำเร็จ ดังนี้ (อลงกต ยะไวทย์ และคณะ, 2560)
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1. การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู ้
1.1 แนวทางของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี ้ สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านนโยบาย หลักสูตร คณาจารย์ 

บุคลากร งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

1.2 แนวทางของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

2.1 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านกำลังคน หรือ      
ความต้องการของผู้เรียน หรือความต้องการขององค์กรทางวิชาชีพได้อย่างแท้จริง

2.2 มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในหลักสูตร
1.3 แนวทางของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้

3.1 คณาจารย์ม ีความพร้อมและมีสมรรถนะในการจัดการเร ียนการสอน           
เชิงบูรณาการกับการทำงาน

3.2 คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ใน
สภาพจริง

1.4 แนวทางของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้

4.1 ผู้เรียนมีความพร้อมและมีสมรรถนะในการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
4.2 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานต้องกำหนดผลลัพธ ์    

การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแบบรายบุคคลและภาพรวม
1.5 แนวทางของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
ตัวบ่งชี้

5.1 แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เช่น สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ      
พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือการทำงานบนอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด

5.2 บุคลากรในสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือ  
การทำงานบนอินเทอร์เน็ตในสภาพจริงที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน    
เชิงบูรณาการกับการทำงานและสามารถกำกับติดตามและดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้

2. ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้

1.1 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานต้องมีแนวทาง

ทำให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
3. หลังการเรียนรู้ 
แนวทางของการประมวลผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จากการจัดการเรียน    

การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.1 แนวทางของการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถนำไปปฏิบัต ิ  

ได้จริง
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4.2 แนวทางการวัดและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

5. การกำกับติดตามการดำเนินงาน
5.1 แนวทางของการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี ้ มีการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี ้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้เรียน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ในสภาพจริง

แผนภูมิที่ 4 แนวคิดของแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(อลงกต ยะไวทย์ และคณะ, 2560)

จากแผนภูมิ 4 แนวคิดของแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเน้นการ
ประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษา หลักสูตร 
คณาจารย ์ และแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงทั้งบุคลากรในสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ หรือพื้นที่
เชิงภูมิประเทศในสภาพจริงที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานตามบริบทและลักษณะของสาขาวิชา ให้สามารถสนับสนุนผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ จนผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริงต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน         
ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของต่างประเทศ

จากการศึกษาค้นคว้าการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของ      
ต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับกลยุทธ์การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ

เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน และเรียนทฤษฎีแล้วทำงาน พบว่า มี 4 ประเภท ได้แก่ การเรียนสลับ
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กับการทำงาน สหกิจศึกษา การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง และการฝึกปฏิบัติจริงภายหลัง
สำเร็จการเรียนทฤษฎี ทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรณีศึกษาแซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) หลักสูตรกฎหมาย (แซนวิช) 
Nottingham Trent University ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรกฎหมาย (แซนวิช) ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสำนักงานกฎหมาย 
1 ป ีมามากกว่า 40 ปี มีจำนวนนักศึกษาไปปฏิบัติงานมากที่สุดในประเทศอังกฤษ  แบ่งการเรียนออกเป็น 
3 โมดูล (Module) (Nottingham Trent University, 2015)

1) โมดูลที่ 1 นักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัยตามปกติในสองปีแรก จะเรียนวิชา    
พื้นฐานทางด้านกฎหมายตามมาตรฐานคุณวุฒิด้านกฎหมาย (Qualifying Law Degree) 

2) โมดูลที่ 2 จะออกไปปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในสำนักงาน
กฎหมายที่เป็นมืออาชีพในชั้นปีที ่ 3 เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา   
ไม่น้อยกว่า 36 สัปดาห์

3) โมดูลที ่ 3 นักศึกษาจะเลือกเรียนตามความสนใจขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางอาชีพของ
นักศึกษาในอนาคต

1.2 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อาจารย์นิเทศ (Visiting Tutor) จะทำหน้าที่จัดหางานในสำนักงานกฎหมายให้แก่

นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับการทำงานจริง ได้ทำงานจริงกับบุคคล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย เห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 

1.3 การประเมินผล
การปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลทั้งความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย         

เพื่อสะท้อนทักษะตามหลักสูตรกำหนด ประกอบด้วยกิจกรรมต่างดังต่อไปนี้
1) การนำเสนอปากเปล่า
2) การทดสอบว่าความ
3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) โครงการวิจัย
5) โครงงานกลุ่ม
6) การแก้ไขปัญหาตามที่กำหนด
7) การสอบทั้งแบบที่นักศึกษารู้และไม่รู้คำถามมาก่อน

1.4 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะได้ใบประกาศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Diploma in Professional 

Practice)
2. กรณีศึกษาการจัดสหกิจศึกษา University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี ้(University of Cincinnati, 2014)

2.1 ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ข้อแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา กองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์ตรง (The Division of Professional Practice & Experiential Learning - ProPEL) 
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 รายวิชาได้แก่ รายวิชาการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชา      
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ที่กำหนดและได้รับการตอบรับเข้าร่วมโปรแกรมสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้รับการติดต่อจากที่ปรึกษา     
สหกิจศึกษาเพื่อแจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาเพื่อการไปปฏิบัติงานทั้งหมด ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าพบ        
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาก่อนการไปปฏิบัติงานในครั้งแรกในภาค    
การศึกษาถัดไป

2) ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาต้องทำการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม โดยต้องผ่าน
คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครที่กำหนด หลังจากนั้นจะได้รับการยืนยันผ่านทางอีเมล์

3) ขั้นตอนการลงทะเบียน นักศึกษาต้องได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม    
จากกองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงผ่านทางอีเมล์ จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อ
ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้

4) การสัมภาษณ์งาน  ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อนักศึกษาโดยตรงเพื่อนัด
สัมภาษณ์งานตามขั้นตอนที่ผู ้ประกอบการกำหนดไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานภายในมหาวิทยาลัย     
นอกมหาวิทยาลัย หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา 

5) การตอบรับตำแหน่งงานสหกิจศึกษา เป็นความตกลงระหว่างผู้ประกอบการและ
นักศึกษา ซึ่งมีข้อผูกพันนับตั้งแต่นักศึกษาได้ตอบรับงานทางวาจา ทั้งนี ้ นักศึกษาต้องแจ้งผลการตอบรับ
ตำแหน่งงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีเพื่อทำการลงทะเบียนต่อไป นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเป็น         
ผู ้    รับผิดชอบในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และหาที่พักโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาการเริ่มและจบ    
การปฏิบัติงาน

2.2 ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาที ่จะไปปฏิบัต ิงานสหกิจศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนรายวิชา          

สหกิจศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาและได้รับ

ความคุ้มครองตามสิทธิ์ประกันสุขภาพของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ กองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของนักศึกษา 
ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใด  ๆ ของนักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะออก    
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งภาคการศึกษา 
โดยในระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และสะท้อน
ผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการประเมินผลการประกอบวิชาชีพและการเรียนรู ้ ทั้งนี ้ นักศึกษา
ต้องส่งงานทั้งหมดภายในวันสุดท้ายของการปฏิบัติในภาคการศึกษานั้น ๆ หากนักศึกษาไม่ส่งงานตามวัน
เวลาที่กำหนดและไม่เข้าพบที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผลการเรียน หรือถูก
ประเมินให้ตกในรายวิชาสหกิจศึกษา 

นอกจากนี้นักศึกษายังต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่เข้า  
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่สะท้อนแง่มุมด้านวิชาชีพ และการเรียนรู้ทั้งทักษะทางวิชาการ และ  
ความรู้ที่ตนได้รับ โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของการ     
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษายังพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงานที่ทาง      
สถานประกอบการเป็นผู้ประเมินผ่านทางระบบออนไลน ์ ซึ่งที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะใช้ผลการประเมิน      
ดังกล่าวในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาเพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่

นักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ หากนักศึกษาไม่ผ่านการประเมิน จะถือว่าการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเป็นโมฆะ    
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2.3 หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัย

กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจากกองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเป็น  
หลักฐานยืนยันว่านักศึกษาได้เรียนจบรายวิชาสหกิจศึกษาโดยสมบูรณ์และมีการแสดงผลในใบรายงานผล

การศึกษาของนักศึกษา

เพื่อให้การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัย

กำหนด ทางกองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้แทนจากคณะวิชา และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีและ        
สภานักศึกษาตามลำดับ คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพมีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียน 
การแก้ไขข้อขัดแย้ง การละเมิดระเบียบหรือข้อกำหนด บทลงโทษที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะจากสาขาวิชา 
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมสหกิจศึกษา เช่น การไม่ได้รับการว่าจ้าง และอื่น ๆ   
ผ่านการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ

3. กรณีศึกษาการจัดสหกิจศึกษา Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนออก     

ปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาสามารถออกปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้น
ไปและมีสิทธิ์ออกปฏิบัติงานได ้ 3 ครั้งสำหรับหลักสูตรการศึกษา 5 ปี หรือนักศึกษาอาจเลือกที่จะออก
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง สำหรับหลักสูตรการศึกษา 4 ปี  (Northeastern University, 2013)

3.1 ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานครั้งแรกมีดังนี้

1) ลงทะเบียนเร ียนรายว ิชาเตร ียมสหกิจศ ึกษา 1 ภาคการศึกษา            
จำนวน 1 หน่วยกิต

2) ติดต่อนัดหมายเพื่อหารือกับผู้ประสานงานสหกิจศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามสาขาวิชา

3) ฝึกฝนเทคนิคการหางานและทักษะการสัมภาษณ์งาน
4) กำหนดและจัดหาบุคคลอ้างอิงจากบุคลากรในเครือข่าย
5) เข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานของมหาวิทยาลัยซึ่งจะจัดให้มีขี้นในช่วงต้นเดือน

กุมภาพันธ์ และเดือนตุลาคมของทุกปี
6) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาเพื่อหารือและรับทราบข้อมูล    

ที่เกี่ยวข้องในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาต่างประเทศ
7) เข้าร่วมกิจกรรมจำลองการสัมภาษณ์งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ        

การสัมมนา และอื่น ๆ ที่จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา 
8) ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บริษัท และหน่วยงานต่าง  ๆและส่งงานที่ได้รับ

ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาให้แล้วเสร็จ

เมื่อเรียนจบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้าพบผู้ประสานงาน   
สหกิจศึกษาเพื ่อเริ ่มขั ้นตอนการหางานและทำการสมัครงานในตำแหน่งที ่เหมาะสม หลังจากนั ้น              
ผู ้ประกอบการจะเป็นผู ้พิจารณาใบสมัครและประวัติการทำงานของนักศึกษาเพื ่อคัดเลือกนักศึกษา         
เข้าสัมภาษณ์ และพิจารณาตัดสินบุคคลที่จะได้งานต่อไป
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3.2 ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคือการมีประกัน

อุบัติเหตุและสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน    
เป็นนักศึกษาเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ประกันสุขภาพและประกัน

อุบัติเหตุโดยอัตโนมัต ิ ยกเว้นนักศึกษาที ่มีแผนความคุ ้มครองตามประกันของตนเองอยู ่ก่อนแล้ว              
ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในการหักภาษีเงินได ้ ณ ที่จ่ายตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งรัฐ และ
กฎหมายรัฐบาลกลาง รวมถึงการหักภาษีเงินได้อันเกิดจากเงินชดเชยการทำงานของนักศึกษา เมื่อนักศึกษา
ออกปฏิบัติงานต้องตระหนักว่าเป็นการปฏิบัติงานจริงและมีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน อีกทั้ง   
ต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ หากการปฏิบัติงานของนักศึกษามีคุณภาพ     
ต่ำกว่ามาตรฐานที่สถานประกอบการกำหนด ผู้ประกอบการสามารถปลดนักศึกษาออกจากงานในฐานะ
พนักงานคนหนึ่ง โดยผู ้ประกอบการต้องแจ้งเจตจำนงไปที่ผู ้ประสานงานสหกิจศึกษาทันท ี ทั้งนี ้            
ต้องพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันเป็นลำดับแรก แต่หากทุกฝ่ายไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ 
นักศึกษาจำเป็นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที ่ ซึ่งสาเหตุอาจมีหลากหลายตั้งแต่การปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ 
การขาดงานเกินกำหนด ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ มาทำงานสายเป็นประจำ มีปัญหาด้าน
ทัศนคติในการทำงาน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจะมีการพิจารณา
สาเหตุทั ้งหมดอย่างรอบคอบ และมีการส่งเรื ่องไปมหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาบทลงโทษทางวินัย            
ตามความเหมาะสมต่อไป

3.3 หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เมื่อเริ่มต้นการทำงาน สถานประกอบการต้องยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและ  

รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลและเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษากลับมาที่

มหาวิทยาลัยทางอีเมล์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งรหัสการเข้าใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ตลอดระยะเวลาการทำงานกลับมาที่ผู ้ดูแลประจำสถานประกอบการ ก่อนระยะเวลาการปฏิบัติงาน        
จะสิ้นสุด 4 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้ดูแลให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ หลังจากได้รับผลการประเมินจากผู้ดูแล นักศึกษาจะได้รับแบบ
ประเมินสำหรับนักศึกษาเมื ่อปฏิบัต ิงานเสร็จสิ ้นเร ียบร้อยแล้ว การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน              
จากสถานประกอบการเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานสหกิจศึกษา เนื่องจากเป็นข้อมูลที ่          
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาสามารถนำมาช่วยนักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในอนาคตได้อีกทั้ง     
ยังเป็นตัวระบุพัฒนาการทางวิชาชีพที่จำเป็น และยังนำมาช่วยในการวางเป้าหมายในสาขาวิชาชีพที่
นักศึกษาสนใจ ดังนั้นทั้งผู้ประกอบการและนักศึกษาจะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้น    
จึงจะถือว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงผลลัพธ์ในใบแจ้งผลการเรียนได้

4. กรณีศึกษาการบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห ์
(School of Social Work) York University ประเทศแคนาดา

York University, 2015 ประเทศแคนาดา จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง (Practicum) 700 ชั่วโมง

4.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียน

ในการฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลแนะนำของครูฝึกภาคสนาม (Field Instructors) ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ฝึกจะช่วยให้นักศึกษาได้ต่อยอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
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สามารถก้าวสู่นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ การฝึกนักศึกษาสามารถเลือกการฝึกงานที่ได้รับประสบการณ์
เฉพาะหรือประสบการณ์ในวงกว้างระดับนโยบาย การวางแผนสาธารณะ ในระหว่างการฝึกจะมีครูฝึก    
ภาคสนามและอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำนักศึกษา

4.2 วัตถุประสงค์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
1) นักศึกษาสามารถประเมินและเข้าใจผลกระทบของจิตวิทยาสังคม การเมือง 

วัฒนธรรม เชื้อชาติ และระบบเศรษฐกิจที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
2) นักศึกษาสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
3) นักศึกษาสามารถแสดงออกในการเข้าร่วมกระบวนการสะท้อนความคิดของตน 

(Self-reflection)
4) มีความรู้เชิงกลยุทธ์ในการสอดแทรกความรู้ทางสังคมสงเคราะห์เข้าไปในชุมชน

และระบบสถาบัน คนกลุ่มเล็ก ครอบครัว และบุคคล รวมทั้งทฤษฎีเชิงกลยุทธ์
5) สามารถดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม มีการให้

และรับข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งทางภาษาและการเขียน
6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และเครือข่ายการให้บริการ 

สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมทั้งนโยบายและการปฏิบัติ

7) มีความเข้าใจทั้งนโยบายและการปฏิบัติขององค์กรที่ให้บริการสาธารณะ รวมทั้ง
ทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่นักศึกษาให้การดูแล

4.3 การแบ่งประเภทนักศึกษาที่รับการฝึก
1) นักศึกษาหลักสูตร 4 ป ี จะต้องฝึกงาน 3 วันต่อสัปดาห์ รวม 8 เดือน หรือ     

700 ชั่วโมง ในชั้นปีที ่4 รวม 4 ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาหลักสูตร 2 ป ีจะสามารถเลือกฝึกได้ทั้งแบบเต็มเวลา 5 วันต่อสัปดาห์       

รวม 5 เดือน หรือแบบนอกเวลา 2-3 วันต่อสัปดาห์ รวม 6-10 เดือน
4.4 ก่อนการฝึก
นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ต้องผ่านการเรียนรายวิชาบังคับและเข้าร่วมกิจกรรมก่อนไปฝึก

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีกระบวนการดังนี้

1) นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการฝึก วางแผนการฝึก และ
สมัครเข้ารับการฝึกในหน่วยงานที่สนใจ ในระหว่างนี้จะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการ     
การเขียนประวัติย่อ (Resume Writing)

2) นักศึกษาหาหน่วยรับฝึกหรือสถานที่ฝึก
3) นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึก 4 แห่ง และส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย ในระหว่างนี้

นักศึกษาจะอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมภาษณ์งาน (Interview Workshop)
4) มหาวิทยาลัยส่งจดหมายพร้อมประวัติย่อไปให้สถานที่ฝึกที่นักศึกษาเลือกไว้
5) นักศึกษาสัมภาษณ์กับหน่วยรับฝึก
6) หน่วยรับฝึกตอบรับนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย
7) มหาวิทยาลัยส่งตัวนักศึกษาไปยังหน่วยรับฝึกและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

8) นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ สถานที่ฝึก กำหนดการจะขึ้นอยู่กับ        
หน่วยรับฝึก
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9) นักศึกษาฝึก 700 ชั่วโมง
4.5 ข้อกำหนดการฝึก
การฝึกจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามีเวลาฝึกครบ 700 ชั่วโมง และได้รับการ

อนุมัติจากสถานที่ฝึก โดยวิธีการฝึกนักศึกษาต้องปฏิบัติตามคู ่มือแนะนำการฝึกของ Canadian 
Association for Social Work Education (CASWE) และต้องอ่านคำแนะนำต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย   
ทั้งในรูปของเอกสารและออนไลน์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูฝึกภาคสนาม (Field Instructors) และ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Faculty Advisors) ซึ่งนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาการฝึก

4.6 การสัมมนาเชิงบูรณาการ
ทุกภาคการศึกษาละ 2 ชั่วโมง นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาเนื่องจากเป็น   

ข้อบังคับของการฝึก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เล่าประสบการณ์จากการฝึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
ระหว่างกัน ทำให้นักศึกษาได้สะท้อนความคิดในการบูรณาการทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัต ิ โดยมีอาจารย ์      
ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

4.7 การประเมินผล
ระดับคะแนนรายวิชาการฝึกมีสองระดับคือผ่าน/ไม่ผ ่าน การประเมินผล         

เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและครูฝึกภาคสนาม กระบวนการประเมินผลมี 7 องค์ประกอบ คือ
1) การเข้าร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง
2) สัญญาการเรียนรู้ (Learning Contract) ที่ได้รับการลงนามจากผู้เกี่ยวข้อง
3) รายงานความก้าวหน้าครึ่งหนึ่งของการฝึก (Mid Point Progress Review)
4) การประเมินผลขั้นสุดท้าย (Final Evaluation)
5) รายงานผลการสะท้อนกลับของนักศึกษา (Reflective Paper) ที่ได้จากการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6) บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Log of Hours)
7) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึก (Questionnaire of the 

Placement)
5. กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี โปรแกรมส่ิงแวดล้อมศึกษา 

University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา
University of Colorado (2015) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ     

ที่ตนมีอยู ่ และได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ผ่านการฝึกปฏิบัติในงานระดับวิชาชีพทั้งในองค์กรของรัฐ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยงานวางแผน องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นที่ต้องการการแก้ปัญหา   
และพัฒนานโยบาย สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรต่าง ๆ จะทำให้นักศึกษา
มีคุณค่ามากขึ้นเมื่อออกไปทำงาน นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตจากการฝึกปฏิบัติแต่อาจไม่ได้รับค่าตอบแทน

5.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์และกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการฝึก โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  

ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูความสนใจ ทักษะ และเป้าหมายของนักศึกษา
5.2 การหมดเขตรับสมัคร
นักศึกษาต้องให้ความสนใจในการสมัครฝึกงานตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา ซึ่งมีเวลา         

การรับสมัครและปิดรับสมัครในแต่ละภาคการศึกษา การประกาศงานและสถานประกอบการที่รับการฝึก  
จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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5.3 ข้อกำหนดการฝึกงานและหน่วยกิต
โดยปกติตำแหน่งฝึกงานที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้นักศึกษาจะให้บริการด้วยหลักการ      

ใครสมัครก่อนได้งานก่อน (First-come, First-served) บางตำแหน่งงานจะรับเฉพาะนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วหรือผ่านการศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 แล้ว โดยรายละเอียดจะประกาศแจ้ง
ในตำแหน่งงานนั้น ๆ ผ่านเว็บไซต ์การฝึกงานจะมีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต หรือ 150 ชั่วโมง ปกติจะใช้เวลา
ฝึก 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแบ่งฝึกครั้งละ 1 
หรือ 2 หน่วยกิตก็ได้โดย 1 หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ 50 ชั่วโมง ซึ่งต้องตกลงกับสถานประกอบการที่รับการฝึก

นักศึกษสามารถลงทะเบียการฝึกงานได้ถึง 6 หน่วยกิต โดย 3 หน่วยกิตเป็นการฝึกงาน
ปกติของวิชาเอกสำหรับอีก 3 หน่วยกิตเป็นส่วนของวิชาเลือก การประเมินผลการฝึกงานพี่เลี ้ยง             
ในสถานประกอบการจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการให้คะแนนตามศักยภาพและกิจกรรมที่นักศึกษาฝึก 
ส่วนการให้เกรดขั้นสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

5.4 กระบวนการฝึกงานของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาตัดสินใจเข้ารับการฝึกงานแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เตรียมประวัติย่อ (Resume) ที่แสดงถึงประวัติการศึกษา วิชาเอก ประสบการณ์
ทำงาน ซึ่งหน่วยแนะแนวอาชีพ (Career Services) สามารถให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้

2) พิจารณาว่าลักษณะงานใดที่สนใจเข้ารับการฝึกหรือต้องการทำงานเมื่อสำเร็จ     
การศึกษา

3) พิจารณาว่าประสบการณ์หรือสถานประกอบการใดที่สนใจจะส่งประวัติย่อเพื่อ
ขอเข้าฝึกงาน

4) เล ือกสถานประกอบการตามประกาศของมหาว ิทยาล ัยผ ่านเว ็บไซต ์                  
ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีศักยภาพในการรับ

นักศึกษาเข้าฝึกงาน

5) สมัครงานด้วยประวัติย่อและเอกสารแนบอื่น ๆ
6) เข้ารับการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือรับการสัมภาษณ์

จากผู้แทนสถานประกอบการเกี่ยวกับทักษะและความสนใจของนักศึกษา และโครงงานที่นักศึกษาสนใจ    
ดำเนินการระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

7) เมื่อสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาแล้วจะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน   
ทั้งสองฝ่ายโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

7.1) ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการฝึกงานแต่อาจจะได้รับที่พักและรถรับส่ง
7.2) ระหว่างการฝึกงานนักศึกษาต้องทำโครงงานตามความถนัดและ            

ความรับผิดชอบของนักศึกษา ที่จะก่อประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ
8) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยและอนุมัติข้อตกลง
9) ลงทะเบียนการฝึกงาน
10) ในระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมประชุมการฝึกงานใน

มหาวิทยาลัย  2-3 ครั้ง
5.5 แนวปฏิบัติของสถานประกอบการ
โปรแกรมการฝึกงานจะสำเร็จหรือไม่ขึ ้นอยู ่กับสถานประกอบการดูแลเอาใจใส่

นักศึกษาดังนี้
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1) มีตำแหน่งงานและโครงงานที่จะให้นักศึกษาฝึกอยู่แล้ว
2) ทำงานร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
3) พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่สถานประกอบการ    

คาดหวัง

4) พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการทำงาน
5.6 การประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้องเขียนรายงาน นำเสนอผลงานในชั้นเรียน และ

ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผล

6. กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา

University of Pittsburgh (2015) ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงาน (Internship) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการ
ทำงานจริงในสถานประกอบการและองค์กรในท้องถิ่น การฝึกงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากโลกการทำงานจริง ได้แสดงความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์ที ่มีคุณค่ากับ        
สถานประกอบการ ซึ่งสาขาวิชามีความสัมพันธ์กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 65 แห่ง 
เช่น บริษัท Google, PPG Industries, FedEx, Alcoa เป็นต้น

6.1 ข้อกำหนด
1) นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาทางวิทยาการสารสนเทศไม่น้อย 5 รายวิชา
2) ต้องได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากผู้อำนวยการโปรแกรมการฝึกงาน
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่นักศึกษา

ต้องการเข้ารับการฝึก

4) เมื่อนักศึกษาผ่านข้อกำหนดสามข้อข้างต้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
5) นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาฝึกงาน 1 จึงจะถือว่าครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร     

หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา         
การฝึกงานก่อน

6.2 การประเมินผลศักยภาพของนักศึกษา
1) นักศึกษาจะได้รับ 3 หน่วยกิต เมื่อสำเร็จการฝึก
2) นักศึกษาจะไม่ได้รับระดับคะแนนเป็นตัวอักษรจากการประเมินผล
3) นักศึกษาจะต้องจัดส่งรายงาน 2 ฉบับในระหว่างการฝึกงาน คือ ช่วงกลาง

ระหว่างการฝึกและสัปดาห์สุดท้ายของการฝึก
4) เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลจากพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ

6.3 ข้อกำหนดของตำแหน่งงาน
1) การฝึกงานอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน
2) ปฏิบัติงาน 10-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) หน้าที ่และตำแหน่งงานต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสาขาวิชาวิทยาการ

สารสนเทศ เช่น 
3.1) โปรแกรมเมอร์/นักพัฒนาเว็บไซต์/นักพัฒนาแอปพิเคชั่น
3.2) เจ้าหน้าที่บริหารงานฐานข้อมูล
3.3) นักวิเคราะห์ข้อมูล
3.4) นักวิเคราะห์ธุรกิจ
3.5) ผู้จัดการโครงการ
3.7) นักออกแบบเว็บไซต์
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3.8) เจ้าหน้าที่เทคนิคประสานงาน
3.9) เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและทดสอบระบบ

4) หน้าที่และตำแหน่งงานที่ไม่ยอมรับในการฝึกงาน
4.1) งานกรอกข้อมูล
4.2) จัดไฟล์เอกสาร
4.3) ถ่ายหรือสแกนเอกสาร
4.4) งานบริการลูกค้าและให้ความช่วยเหลือ

จะเห็นได้ว่าการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของต่างประเทศ      
มีการแบ่งเป็นช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำงานใน    
สภาพจริง มีการกำหนดงานให้นักศึกษาในระหว่างการทำงานทั้งงานประจำและโครงงาน มีการสอนงาน
โดยพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ มีอาจารย์ทำหน้าที่นิเทศงานและให้คำปรึกษา มีการวัดประเมินผล       
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน

ในสภาพจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของ

นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และเปรียบเทียบผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้

รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานก่อนเรียนกับหลังเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร เป็นนักศึกษาที่เรียนสลับกับการทำงาน (Thin Sandwich) ประกอบด้วย 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที ่ 1 และ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 54 คน และระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน รวม 74 คน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดนครราชสีมา

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 20 คน และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน รวม 36 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงสถานประกอบการท่ี
อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสูงเนิน และอำเภอโชคชัย ท่ีอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด 
(มหาชน) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd. 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย          
จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบบแผนการวิจัย

เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mix Method) ทั้งการพูดคุย
แบบไม่มีโครงสร้าง การใช้แบบสอบถาม และในเชิงของการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test 
Design (สุวิมล ติรกานันท์, 2544: 201) ดังนี้

48



กลุ่ม ประเมินก่อนเรียน ทดลอง ประเมินหลังเรียน

E TE1 X TE2

E แทน กลุ่มทดลอง

TE1 แทน ประเมินก่อนเรียนของผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือ 
ใช้จริง

X แทน การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

TE2 แทน ประเมินหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือ 
ใช้จริง

วิธีการดำเนินการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงขอแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน

ขั้นที่ 2 ทดลองใช้จริงแล้วปรับปรุงแก้ไข

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และนำผลไปใช้
ในการปรับปรุงการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

ขั้นที่ 1 ศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงที่

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา    
หลักการ และแนวคิด ดังต่อไปนี้

1) การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการทำงาน (Experiential Learning)
2) การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง (Authentic Learning)
3) แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของประเทศไทย
4) การเรียนรู้ด้วยปัญหาจากสถานการณ์จริง (Problem-based Learning and Project-

based Learning)
5) การเรียนรู้ด้วยการทำงาน (Work-based Learning)

2. เลือกรายวิชาที่จะจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงแล้วกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้
โดยระดับปริญญาตรีจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping) 
ใน มคอ.2  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ของสาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
แต่ละแห่ง และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ (National 
Qualifications Framework: Thailand NQF, Revised Edition) และนำมาเขียนเป็นสมรรถนะที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

3. สร้างหลักการ แนวคิด ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ด้วยแนวคิด
ระบบการจัดการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี (2555: 201-204) มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
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1) กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง โดยใช้ผลการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แนวคิด จากข้อ 1-2

2) คณะผ ู ้ ว ิ จ ั ยศ ึกษาสภาวะแวดล ้อมการทำงานจร ิ ง ในสถานประกอบการ                   
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าและบริการ จำนวน 6 แห่ง โดยใช้ข้อมูลจากข้อ 1) (โดยมีรายละเอียด
ผลการศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 6 แห่ง ก่อนการทดลอง ในภาคผนวก ก) 
แล้วกำหนดองค์ประกอบของการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง โดยพิจารณาว่ามีองค์ประกอบ
หรือตัวแปรอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้บรรลุผลสำเร็จ

3) จัดกลุ่มองค์ประกอบ เป็นการนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาวะแวดล้อม  
การเรียนในสภาพจริงมาจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกับการทำงาน

4) จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เป็นการพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและ   
เป็นผลขึ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้ในการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

5) จัดผังการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง เป็นการนำเสนอความคิดออกมา
เป็นผังจำลองแสดงลำดับขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
กลไกควบคุม และข้อมูลป้อนกลับ

6) ทำร่างระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงทั้งในส่วนของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และหลังการเรียน พร้อมทั้งจัดทำระบบกำกับ
ติดตาม การวัด และประเมินผล ทั้งตัวนักศึกษา และสถานประกอบการ

7) ประเมินผลระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง นำร่างการจัดสภาวะ
แวดล้อมการเรียนในสภาพจริงเข้าที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 16 ท่าน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ หากนำ
ไปจัดการเรียนการสอนจริง ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำสถานประกอบการ พี่เลี้ยง           
ในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2561         
ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (โดยมีรายละเอียดผลการประเมินผลระบบการจัดสภาวะแวดล้อม     
การเรียนในสภาพจริงเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง ในภาคผนวก ข)

8) ปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงตามความเห็นของ          
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 2 ทดลองใช้จริงแล้วปรับปรุงแก้ไข
1. นำระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงที่เป็นผลจากการวิจัยขั้นที่ 1        

มาทดลองใช้กับผู้เรียน โดยเลือกเนื้อหาในรายวิชาที่ผู้เรียนได้ศึกษาในภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ดังนี้

๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ชั้นปีที่ 1 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ชั้นปีที่ 2 3000-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล
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๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

ชั้นปีที่ 2 212211 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 3 218313 พฤติกรรมองค์การ

ชั้นปีที่ 4 218316 การจัดการคุณภาพ

ดำเนินการทดลองกับผู้เรียน 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็ก ระดับละ 1 คน รวม จำนวน 2 คน ได้แก่ 

๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 1 รวม 1 คน

๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน       
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2 รวม 1 คน

จากการทดลองใช้ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงกับผู้เรียนกลุ่มเล็ก 
พบปัญหาและนำไปปรับปรุงในการทดลองครั้งต่อไป ได้แก ่1) เพิ่มสังเขปรายวิชาที่ต้องการนำมาบูรณาการ
กับการทำงานเพื่อให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงทราบเนื้อหาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 2) ระบุชื่อ
ปัญหา/โครงงานให้สอดรับกับรายวิชาและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา 3) ระบุกลยุทธ์การสอนเพื่อ
ให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติในแผนการเรียนรู ้ 4) ปรับแบบฟอร์มการประเมินคุณลักษณะ
และสมรรถนะของนักศึกษาพบว่าแบบใช้เกณฑ์ผ่านและไม่ผ่าน รวม 2 ระดับ ทำให้ผลการประเมิน
นักศึกษาก่อนเรียนทั้ง 2 คน ได้คะแนนเต็มทุกข้อ ไม่สามารถพัฒนานักศึกษาในขั้นตอนต่อไปได้อีก จึงปรับ
เป็นแบบใช้เกณฑ์มากที่สุดถึงน้อยที่สุด รวม 5 ระด้บ (โดยมีรายละเอียดตัวอย่างแผนการเรียนรู้            
ในสถานประกอบการของนักศึกษาทั้งระดับ ปวส. และปริญญาตรี และแบบติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ
โครงงานของนักศึกษา ในภาคผนวก ง, จ)

2) ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มกลาง ระดับละ 3 คน รวม จำนวน 6 คน ได้แก่

๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. อำเภอเมือง       
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2 รวม 1 คน

2. บริษัท Hitachi Automotive System Korat, Ltd.    
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 1 รวม 1 คน

3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2 รวม 1 คน

๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน       
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

รวม 1 คน
รวม 1 คน
รวม 1 คน
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จากการทดลองใช้ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงกับผู ้เรียน      
กลุ่มกลาง พบปัญหาและนำไปปรับปรุงในการทดลองครั้งต่อไป ได้แก ่ 1) เพิ่มใบพรรณาลักษณะงาน (Job 
Description) ของนักศึกษาแต่ละคนเพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ และทำให ้  
พี่เลี้ยงได้ทราบและสามารถกำกับติดตามการทำงานของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น 2) ปรับแบบ
ฟอร์มการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของนักศึกษาอีกครั้ง เนื่องจากผลการประเมินก่อนเรียนของ
นักศึกษายังคงสูงเช่นเดิมและพบว่าการประเมินระหว่างเรียนขาดเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้การให้คะแนนเกิด

ความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปของสมรรถนะกลับมาคงข้อความของผลลัพธ์    
การเรียนรู้แบบเดิมไว้เพื่อให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. สามารถ
ทำได้โดยง่าย 3) จึงไดเ้พิ่มตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ในแผนการเรียนรู้ 4) ปรับระดับการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้จาก 5 ระดับ เป็น 7 ระดับ โดยมีดีเยี่ยม (5 คะแนน) ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) ต่ำกว่าค่า
เฉลี่ย (2 คะแนน) ต่ำมาก (1 หรือ 0 คะแนน) และไม่ตอบ และ 5) ในการประเมินแต่ละข้อจะให้          
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเพิ่มเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเด็นในการพูดคุยกับ
นักศึกษา (Reflection) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ครั้ง คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนด้วยการ
ทำงานในสภาพจริง ซึ่งนักศึกษาจะประเมินตนเองและพี่เลี้ยงจะประเมินนักศึกษา โดยเห็นผลการประเมิน
ครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นพัฒนาการของนักศึกษา รวมทั้งจุดอ่อน และข้อบกพร่องในการจัดการ  
เรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในขั้นต่อไป (โดยมี  
รายละเอียดตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของนักศึกษาทั้งระดับ ปวส. และปริญญาตรี 
ในภาคผนวก ช, ซ)

3) ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือใช้จริง ในสถานประกอบการ 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 12 
มีนาคม ถึง 30 เมษยน 2562 แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 20 คน ระดับปริญญาตรี 
16 คน รวม 36 คน ดังนี้

๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

รวม 9 คน
รวม 7 คน

2. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. อำเภอเมือง       
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2 รวม 1 คน

3. บริษัท Hitachi Automotive System Korat, Ltd.    
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 1 รวม 2 คน

4. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)              
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 1 รวม 1 คน

๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน       
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

รวม 5 คน
รวม 8 คน
รวม 3 คน

โดยมีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและ
หลังการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงระหว่างคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-dependent test ในกรณี
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (สุวิมล ติรกานันท์, 2544: 201)

ขั้นที ่3   ประเมินผลการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู ้และนำผลไปใช้ในการปรับปรุง
การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

1. การประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ประกอบด้วยขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้

1) จัดทำร่างแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง โดยประเมิน
สภาพแวดล้อม ประเมินตัวป้อน ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ทั้งแบบปลายปิดและ  
ปลายเปิด

2) นำแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงฉบับร่างไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

2.1) ด้านหลักสูตร 1 ท่าน ได้แก ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.วรวิทย ์ จันทร์ฉาย        
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2) ด้านเนื้อหา 3 ท่าน ได้แก ่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด         
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อดีตผู ้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ ์ กีรติวินทรกร ผู้อำนวยการสถาบัน           
สหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
3) อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อดีตผู้อำนวยการสำนัก   
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.3) ด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต          
เกตุกระทุ่ม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เพื่อหาค่าดัชนีที่บ่งบอกถึงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index :IOC) และพิจารณาความเหมาะสมของ
ประเด็นคำถาม พบว่าทุกข้อคำถามผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันมากกว่า 2 ใน 3 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 

3) ปรัปปรุงประเด็นคำถามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
4) นำแบบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงไปสอบถาม       

(1) นักศึกษาที่ได้รับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง จำนวน 36 คน ที่เป็นผู้เรียนกลุ่มใหญ ่    
และ (2) พี่เลี้ยงของนักศึกษาในสถานประกอบการ

5) นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงไป
วิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์เนื้อหาจากคำถามปลายเปิด
ใช้เกณฑ์การแปลผล ดังนี้
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4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก

2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย

0.50 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

6) นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนใน
สภาพจริง

2. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ  
ของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด โดยมีวิธีการสร้างแบบประเมิน ดังนี้

คณะผู้วิจัยและผู้ประกอบการร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ

นักศึกษาเพื่อจัดทำร่างแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน   3  ด้าน ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อจัดทำแบบ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ แล้วนำร่างแบบประเมินไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและกำลังคน ได้แก ่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ  2) ดร. สรัญญา ทองเล็ก หัวหน้าสำนักงาน     
ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู ้ร่วมกับการทำงาน (WiL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ อาจารย ์ ดร. ณัฐวัฒม ์ วงษ์ชวลิตกุล           
ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL) และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

3) ด้านการจัดการ ได้แก ่ อาจารย ์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

4) ด้านการวิจัยและประเมินผล ได้แก่ ศาสตราจารย ์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ 
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เพื่อหาค่าดัชนีที่บ่งบอกถึงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค ์ (Item-Objective Congruence Index :IOC) และพิจารณาความ
เหมาะสมของประเด็นคำถาม พบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกข้อผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันมากกว่า 2 ใน 3 มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 (โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตร
กำหนดในภาคผนวก ค) แล้วกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโดยใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ    
ผู้เรียนจากคู่มือการปฏิบัติเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (A Practical 
Guide for Work-integrated Learning) รัฐออนทาริโอ (Ontario) ประเทศแคนาดา  (Stirling, A., et al., 
2016: 46) โดยมี 7 ระดับ ค่าคะแนนระหว่าง 0 ถึง 5 รวมทั้ง ไม่ตอบ ดังนี้
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ไม่ตอบ หมายถึง ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะนั้น

5 หมายถึง ดีเยี่ยม: ผู้เรียนทำด้วยความชำนาญมาก มีทักษะสูง มีแรงจูงใจ 
และต้องปรับปรุงศักยภาพอีกเพียงเล็กน้อย

4 หมายถึง ดีมาก: ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะตามกรอบการทำงานดีมาก และ
มีเพียงบางส่วนต้องปรับปรุง

3 หมายถึง ดี: ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ มีความสามารถตามกรอบ 
การทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตนเองอย่าง
ชัดเจน

2 หมายถึง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการ ต้องใช้
ความพยายามมากขึ้นหรือจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

1 หรือ 0 หมายถึง ต่ำมาก: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการมาก ไม่มีทัศนคติ
และแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง

1.5) นำแบบประเมินไปประเมินนักศึกษาโดยพิจารณาว่านักศึกษาที่ได้รับการจัด
สภาวะแวดล้อมในสภาพจริงสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้านหรือไม่ 

3. การปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้

1) นำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงด้วย   
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ดังนี้

1.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ (1) อาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ   
รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมา (2) อาจารย ์ดร.ณัฐวัฒม ์วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(WIL) และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1.2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 3 ท่าน ได้แก ่     
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2) อาจารย ์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ        
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (3) อาจารยณ์ภัทธิรา มุ่งธนวรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

1.3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชวลิต เกตุกระทุ่ม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2) วิเคราะห์เนื้อหาตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วทำการปรับปรุงระบบการจัดสภาวะ
แวดล้อมการเรียนในสภาพจริง จนได้ระบบการสอนที่สมบูรณ ์ (โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงในภาคผนวก ฏ)

4. จัดทำคู่มือการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง เพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนำเสนอวัตถุประสงค์ กระบวนการในการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน
ในสภาพจริง โครงสร้างและกลไกของสภาวะแวดล้อมการเรียน แนวทางการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ และแนวทางการประยุกต์ใช ้ (โดยมีรายละเอียด
คู่มือ การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ  
ผู้เรียนในภาคผนวก ฎ)

3. จัดทำสรุปและรายงานผลการวิจัย
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สรุปขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัย

แผนภูมิที่ 5 สรุปขั้นตอนการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. แบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมในสภาพจริง 5 ระดับ แล้วนำค่าคะแนน      
มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ   
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน โดยในแต่ละ
ประเด็นในการประเมินจะประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เกณฑ์ในการประเมิน ตัวชี้วัด      
ความสำเร็จ (KPIs) ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection) ผลการประเมินครั้งที่ 1, 2 และ 3 ระดับ
ค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และนำเสนอในรูปของแผนภูมิ

3. แบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพในระหว่างการวิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าเอกสาร     
การศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษาก่อนสร้างระบบการจัดสภาวะแวดล้อมในสภาพจริง และระหว่าง
การทดลองใช้ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงด้วยการสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา
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บทที ่4

ผลการวิจัย

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน

ในสภาพจริง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน  

ในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และ      
2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน     
ในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานก่อนเรียน

กับหลังเรียน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อนำไปสร้าง
สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง ดังตารางที ่2

ตารางที ่2   องค์ประกอบสำคัญของสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงที่ได้จาก      
การศึกษาเอกสาร

ที่ องค์ประกอบการสำคัญ รายละเอียด

1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ      
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(สุเมธ แย้มนุ่น, 2547: 23)

1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
2) การเรียนสลับกับการทำงาน
3) สหกิจศึกษา
4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตาม
พฤติกรรมการทำงาน

5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง 
8) การปฏิบัติงานภาคสนาม
9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี

2 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบ    
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 
2561)

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ได้แก่ การเรียนด้วยการ
แก้ไขปัญหา การเรียนด้วยการทำโครงงาน      
การเรียนด้วยการทำวิจัย

2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน
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ที่ องค์ประกอบการสำคัญ รายละเอียด

3 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน       
ที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง (Integration) 
(Kolb, A. Y., and Kolb D. A., 2005)

1) การพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ
2) การลงมือทำและการสะท้อนสิ่งที่ได้จาก     
การเรียนรู้ 
3) ความรู้สึกและความคิด 
4) รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน
5) เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไปสู่การเรียนรู้     
ในสิ่งที่คาดหวัง 
6) การสื่อสาร

4 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยง

ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ (WIL Strategies) 
(Brew, L., and Kottler, J. A., 2007)

1) ทำงานแล้วเรียนทฤษฎี 
2) เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน 
3) เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน 
4) สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่าย
ไปยาก

5 การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจาก

ประสบการณ์ในสภาพจริง (reflection) 
(Stirling, A., et al., 2016)

1) การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์
2) การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก
3) การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน
4) การสะท้อนคิดแบบรอบเดียวและสองรอบ

6 การวัดประเมินผลการเรียนรู ้(Learning 
Assessment)
(เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 
2561)

1) การสะท้อนคิด
2) การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ 

7 ระบบการให้คำปรึกษาของคณาจารย์ใน  
สถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริง 
(Mentorship) 
(Linford D., and Marshall, J., 2014)

1) สนับสนุนการเรียนรู้
2) สร้างสัมพันธภาพที่ดี
3) เป็นแบบอย่างที่ดี

2. ผลการศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษา ด้วยการสังเกตและพูดคุยกับนักศึกษาและพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ 6 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ บริษัท Hitachi Automotive Systems 
Korat, Ltd. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท 
Major Cineplex Group (Thailand) Ltd. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีผลโดยสรุปดังนี้ 

1) ไม่มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาก่อนการปฏิบัติงาน
2) ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติในสถานประกอบการกำหนดตามความต้องการของ  

สถานประกอบการเป็นหลักไม่ได้เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทั ้งในเรื ่องเพศ ระดับการศึกษา       
ความต้องการ ความสามารถ และภูมิหลังของนักศึกษา
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3) มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานประเภทสลับการเรียน   
ในสถานศึกษากับการทำงานในสถานประกอบการทุกสัปดาห์

4) ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติจะเน้นการเรียนรู้จากการทำงานเป็นหลัก โดยเน้นงาน
ประจำที่สถานประกอบมอบหมายให้ปฏิบัติ ทั้งมีตำแหน่งงานที่ชัดเจนและเวียนงานไปตามแผนก/ฝ่ายต่างๆ

5) ไม่มีรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างความรู้ในสถานศึกษา
กับสภาพจริง จึงขาดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้และประสบการณ์ในสภาพจริง

6) ไม่มีระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง ขาดการ
วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ และไม่มีความต่อเนื่อง

7) มีระบบการวัดและประเมินผลทั้งแบบประเมินผลงานและกระบวนการทำงานของ
นักศึกษาจากพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลดังกล่าว

8) มีการให้คำปรึกษาทั้งจากอาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ      
แต่ขาดการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์และพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

9) มีระบบการกำกับติดตามโดยการนิเทศงานของอาจารย์จากสถานศึกษาและการกำกับ
ติดตามของสถานประกอบการแต่ละแห่ง แต่ไม่มีการประเมินผลระบบการฝึกงาน และการปรับปรุง     
อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

3. ผลการประเมินร่างระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงก่อนนำไปใช้จริง
นำร่างระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง มาประเมินผลระบบการจัด

สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ด้วยการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 16 ท่าน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ 
หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำสถานประกอบการ พี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่าผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย      
4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นจากท่ีประชุม

4. การทดลองใช้ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
นำร่างระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงไปทดลองใช้กับผู้เรียน 3 กลุ่ม คือ 

ผู้เรียนกลุ่มเล็ก จำนวน 2 คน ผู้เรียนกลุ่มกลาง 6 คน และผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือใช้จริง จำนวน 36 คน     
สามารถสรุปการนำระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงไปใช้ในสถานประกอบการท้ัง 5 แห่ง 
ด้วยข้ันตอนและวิธีการเดียวกัน ดังข้ันตอนและแผนภูมิท่ี 6

1) เลือกผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากหลักสูตรที่เหมาะสมจะนำไปพัฒนาในสภาพจริง
ร่วมกับสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ขององค์กรทั้ง       
5 แห่ง พร้อมท้ังให้นักศึกษากำหนดผลลัพธ์ของตนเองด้วยเช่นกัน ซ่ึงสถานประกอบการแต่ละแห่งมีการดำเนิน
ธุรกิจแตกต่างกัน ดังน้ี

1.1) บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1.2) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
1.3) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. ผลิตชาใบหม่อน และสารสกัดจากรังไหม
1.4) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่    

ปรุงสุก

1.5) NK Mechatronics Co., Ltd. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์กล้องถ่ายรูป นาฬิกา 
เครื่องถ่ายเอกสาร ชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และเครื่องมือแพทย์
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2) เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานแบบ 
“การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง” โดยให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีหรือหลักการก่อนแล้วจึงทำงาน   
ในสภาพจริง เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์

3) เลือกรายวิชาที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานประกอบการตามระดับ
การศึกษาและตามช้ันปีของนักศึกษา ท้ังระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 1 และ 2 และปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4

4) กำหนดหัวข้อโครงงานให้สอดคล้องกับรายวิชาและลักษณะงานประจำท่ีมอบหมายให้แก่
นักศึกษาปฏิบัติในแต่ละแห่ง โดยงานประจำท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติมีดังน้ี

4.1) บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd. ได้แก ่งานควบคุมคุณภาพ  
(Quality Control)

4.2) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
4.3) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
4.4) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก ่ งานควบคุมกระบวนการ

ผลิต

4.5) NK Mechatronics Co., Ltd. ได้แก ่ งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ 
งานจัดการผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป (BC-Lens) งานจัดการผลิตเครื่องมือแพทย ์ (BC-Medical: KF-6)      
งานวิศวกรรมการผลิต (Production Engineer) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (AD-HR) งานบริหารธุรกิจ 
(Bc Center)

5) จัดประชุมนักศึกษาและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการให้ทราบถึงข้ันตอนและร่วมกันจัดทำ
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาพจริง ประกอบด้วย การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์ใน
การประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสะท้อนคิด แล้วร่วมกันจัดทำ
แผนการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษาทั้งสองระดับ

6) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกแบบติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานของ
นักศึกษา และแนวทางการให้คำปรึกษาของพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาในสภาพจริง

7) เมื่อนักศึกษาทำงานครบ 1 สัปดาห์ ได้จัดประชุมให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงร่วมกัน     
สะท้อนคิดตามประเด็นการพูดคุยที่กำหนดไว้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้เพื ่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้       
คร้ังท่ี 1 โดยนักศึกษาประเมินตนเอง และพ่ีเล้ียงประเมินนักศึกษาด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ แล้วพิจารณา
ผลการประเมินร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานของนักศึกษาให้ผลลัพธ์การเรียนรู้สูงข้ึน

8) เม่ือนักศึกษาทำงานถึงสัปดาห์ท่ี 4 ได้จัดประชุมให้นักศึกษาและพ่ีเล้ียงร่วมกันสะท้อนคิด
ตามประเด็นการพูดคุยท่ีกำหนดไว้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ด้วยการ
เทียบเคียงสมรรถนะ แล้วพิจารณาผลการประเมินร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานของนักศึกษา
ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้สูงข้ึน

9) เมื่อนักศึกษาทำงานครบ 7 สัปดาห์ ได้จัดประชุมให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงร่วมกัน      
สะท้อนคิดตามประเด็นการพูดคุยที่กำหนดไว้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้เพื ่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้       
คร้ังท่ี 3 ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ แล้วพิจารณาผลการประเมินร่วมกันเป็นคร้ังสุดท้าย

10) ในระหว่างการทำงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งเป็นคณะผู้วิจัยจะประเมินผลการดำเนินงานจากผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วทำการ     
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงเป็นระยะ
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แผนภูมิท่ี 6 ข้ันตอนการทดลองใช้ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

5. ผลการปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
หลังการทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือใช้จริงกับผู้เรียน จำนวน 36 คน ได้นำมาปรับปรุง

ด้วยความเห็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  
มีผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานสามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิที ่7
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แผนภูมิท่ี 7 ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
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จากแผนภูมิที ่ 7 สามารถนำเสนอแนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริงของผู้เรียนในสถานประกอบการได ้6 ขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย
ด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๏ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (ตัวป้อน)
ก่อนนักศึกษาจะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ควรมีการเตรียมการทุกด้านที่จำเป็น เพื่อให้การบูรณาการการเรียนกับการทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
จึงมีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้เรียน
ต้องร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปของคุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาจากการทำงานในสถานประกอบการมี 3 ด้าน  ได้แก่ 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (Diverse Learners) เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้จากการทำงานของผู้เรียนแต่ละบุคคลในสถานประกอบการ การกำหนด  
ลักษณะงาน ความยากง่ายของงาน ตลอดจนขั้นตอนการสอนงานแก่ผู้เรียน จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น เพศ ระดับการศึกษา ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง เป็นต้น

3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน เป็นการให้ความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นแก่ผู้เรียน    
เพื่อให้มีความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ เช่น การเตรียมทักษะชีวิต การกำหนดเป้าหมายอาชีพ 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศคติที่ดีในการเรียนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานของผู้ปกครอง

4. เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(WIL Model) เป็นลักษณะการจัดการเร ียนการสอนในสภาพจริงตามที ่สถานศึกษากำหนด               
การเลือกประเภทใดขึ้นอยู่กับการจัดแผนการเรียนของหลักสูตร ระยะทางระหว่างสถานศึกษาและ      
สถานประกอบการ ระดับความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และความพร้อมของคณาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน        
10 ประเภท ดังนี ้ 1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2) การเรียนสลับกับการทำงาน               
3) สหกิจศึกษา 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 5) หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม  6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 7) การบรรจุให้ทำงานหรือ   
การฝึกเฉพาะตำแหน่ง 8) การปฏิบัติงานภาคสนาม 9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี  
10) การต่อยอดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานรูปแบบใหม่ (New 
Models) 

5. เลือกเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
เป็นการกำหนดลักษณะงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งเน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ    
การจะเลือกเครื ่องมือประเภทใดขึ ้นอยู ่ก ับลักษณะของธุรกิจ ลักษณะงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ          
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทำงานในข้อ 4 โดยเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน    
ประกอบด้วย
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1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น การเรียน
ด้วยปัญหา โครงงาน และการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลึกและมีศักยภาพ
ในการทำงานที่ซับซ้อน ถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในสภาพจริงด้วยการแก้ปัญหา ทำโครงงาน และการวิจัย 
ผู้เรียนต้องสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู ่สืบเสาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ เรียบเรียง และสื่อสาร
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้

1.1) การเรียนด้วยการแก้ไขปัญหา เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหาในสภาพจริง 
เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยความรู้จากบางรายวิชา หรือเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลอาจใช้
เวลาไม่นานเพื่อแก้ปัญหา และปัญหาจะหมดไปเมื่อได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

1.2) การเรียนด้วยการทำโครงงาน เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน    
ในสภาพจริง ต้องบูรณาการความรู้หลายวิชา จำเป็นต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการของ
แต่ละศาสตร์ มีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ   
จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อแก้ปัญหา และต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

1.3) การเรียนด้วยการทำวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าในสภาพจริงด้วยกระบวนการ
ทางระเบียบวิธีวิจัย ต้องบูรณาการความรู้อย่างรอบด้านและครอบคลุมประเด็นในการวิจัย มีการออกแบบ
และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างแม่ยำเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ตามหลักทางสถิติโดยอาศัย       
ความน่าจะเป็น ต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัย

กระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทั้ง 3 ประเภท มักอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน 
ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง การระบุสาระความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน     
การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายสิ่งที่ได้รับ

2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน เป็นการทำงานในสภาพจริงอย่างเป็น
ระบบ เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักการ ดังนี้

2.1) ประสบการณ์ในสถานที ่ทำงานต้องถูกจัดเตรียมหรือกลั ่นกรองแล้ว          
โดยสถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตบัณฑิตของสถานศึกษานั้นๆ

2.2) ประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากสถานที ่ทำงานต้องสอดคล้องกับสิ ่งที ่ศ ึกษา          
ในสถานศึกษา

2.3) ระหว่างการทำงานผู้เรียนต้องมีตำแหน่งงาน และลักษณะงานที่ชัดเจน
2.4) ระหว่างการทำงานต้องมีเกณฑ์การวัดผลงานของผู้เรียน (KPIs) ที่แสดงถึง     

ความสำเร็จและต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

2.5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาการทำงาน
๏ ขั้นที่ 2 การเรียนการสอนในสภาพจริงด้วยการทำงาน (กระบวนการ)
เป็นการจัดการเรียนการสอนในระหว่างผู้เรียนทำงานในสถานประกอบการ เป็นขั้นตอนที่

สำคัญมาก การบูรณาการการเรียนกับการทำงานจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นสำคัญ          
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง (Integration) เป็น     
วิธีการหรือแบบแผนการเรียนรู้จากการทำงานที่สำคัญในระหว่างที่ผู ้เรียนทำงานในสถานประกอบการ  
ได้แก่
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1) เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่คาดหวัง ด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นจากภายใน จะทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

2) การลงมือทำและการสะท้อนสิ่งที ่ได้จากการเรียนรู ้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ         
การทดสอบ การสะท้อนความรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียน

3) รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนดเป้าหมายและ         
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง

4) เชื่อมโยงความรู้สึกกับความรู้ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่าง   
การทำงานกับความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียน

5) สนทนากับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการสะท้อนคิดประสบการณ์
จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

6) พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ ด้วยการฝึกทำซ้ำๆ แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้    
ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด

2. จัดกลยุทธ์การสอนเพื ่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ (WIL 
Strategies) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการทำงานระหว่าง
การเรียนในชั้นเรียนกับการทำงานในสถานประกอบการ การเลือกกลยุทธ์ใดขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที่เลืิอกไว้ในขั้นที่ 1 ได้แก่

1) ทำงานแล้วเรียนทฤษฎ ี ให้ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพจริงก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎี 
สามารถใช้กับผลลัพธ์การเรียนรู้แบบกว้างในเชิงของอาชีพ เช่น การสื่อสาร การฟัง และการตัดสินใจ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ เช่น การประเมินผล การวัด และการฝึก

2) เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฏีหรือหลักการก่อนแล้วจึงปฏิบัต ิ   
ในสภาพจริง

3) เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบัติในสภาพจริง
ไปพร้อมๆ กัน

4) สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก เป็นการสลับการเรียน     
ระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติในสภาพจริงจากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเชิงลึกมากขึ้นเรื ่อยๆ 
เหมาะกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงที่มีระยะเวลายาวนานในหลักสูตร

3. สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง 
เป็นการกำหนดให้ผู ้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์การทำงานของตนทั้งในระหว่าง     

การทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนการสะท้อนคิดไว้อย่างเป็น
ระบบตั้งแต่เริ่มทำงานจนเสร็จสิ้นการทำงาน ได้แก่ 

1) การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับแง่มุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ตามบริบทต่างๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ ความคิด หรือสิ่งที่เราทำเข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมหรือ      
ความเป็นจริง

2) การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก
2.1) การสะท้อนคิดเบื้องต้น มุ่งอธิบายองค์ประกอบต่าง  ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

หรือการทำงานนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้กับทฤษฎีและ/หรือแผนงานและผลลัพธ์ที่ได้    
วางไว้
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2.2) การสะท้อนคิดเชิงลึก เน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับบริบทของ      
โลกแห่งความเป็นจริง เชื่อมโยงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ใช้มุมมองต่าง  ๆ  ในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ใช้การอธิบายที่หลากหลายเพื่อเน้นย้ำและมองเชิงลึก

3) การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน 
3.1)  การสะท้อนคิดในระหว่างการทำงาน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ทำให้บุคคลที่เผชิญกับเหตุการณ์นั้นเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

3.2) การสะท้อนคิดหลังการทำงาน เป็นการสะท้อนคิดที่มีการวางแผน โดยปกติ
แล้วจะใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว

4) การสะท้อนคิดแบบรอบเดียวและสองรอบ การสะท้อนคิดรอบเดียวเป็นการคิด
ทบทวนบนประสบการณ์เฉพาะที่เกี ่ยวข้องรวมไปถึงความเชื ่อมโยงกับทฤษฎี แต่ยังไม่พิจารณาถึง       
ความเกี่ยวข้องกับผลกระทบในภาพต่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้น การสะท้อนคิดแบบสองรอบ
เป็นการคิดทบทวนประสบการณ์โดยพิจารณาบทบาทของตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทโดยรวม 
พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติ หรือการกระทำของตนเองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4. วัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง (Learning Assessment) เนื่องจากเป็นการ
ทำงานในสภาพจริงมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมการเรียนให้

เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้เรียนสะท้อนคิดด้วยการทบทวนประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับโดยวิธีการต่างๆ ในแต่ะละด้านแล้วทำการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่อยู่ในรูป
สมรรถนะตามที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง    
โดยพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน ได้แก่

1) การสะท้อนคิด สามารถดำเนินการได ้ 3 วิธี ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ได้แก่

1.1) การพูดด้วยการตอบคำถาม ผู้สอนต้องกำหนดประเด็นคำถามให้ผู้เรียนได้คิด
และตอบคำถามถึงประสบการณ์ที ่ได้รับจากการบูรณาการกับการทำงาน ประสบการณ์ที ่ได้รับเมื ่อ      
เปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน

1.2) การเขียนด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์ เป็นการ
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ด้วยการเขียนลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้เรียน
ครุ่นคิด ทบทวน และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้  
ที่คาดหวัง

1.3) การนำเสนอผลงานและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นการ
นำเสนอความคิดรวบยอดในสิ่งที่ได้รับจากการทำงาน ผู้เรียนควรมีโอกาสนำเสนอผลงานหรือจัดส่งแฟ้ม
สะสมผลงานที่แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทำงาน โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

2) การเรียนรู้ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
สมรรถนะ คือ ความสามารถของผู ้เรียนในการทำงานที่เป็นผลมาจากการ      

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน เพื ่อให้การวัดผลการเรียนรู ้สอดรับกับ        
การประเมินผลงานของพนักงานในองค์กรทั่วไป จึงควรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นสมรรถนะที่สามารถนำ
ไปใช้ในสภาพจริงได้ โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้
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1) แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดจากผู้เรียนในสภาพจริงอย่างชัดเจน 
(Behavior Objective)

2) มีความครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดทุกประเด็น
3) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม     

ทั้งกิริยาท่าทาง ทัศนคติ วิธีคิด ฯลฯ
4) สามารถวัดได้ สังเกตได้ หรือตีความจากการพูดคุยกับผู้เรียนด้วยการสะท้อนคิด
5) ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ต้องการวัดทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และผู้เรียน
การเทียบเคียงสมรรถนะ คือ การนำผลการประเมินของผู ้เรียนในระหว่าง        

การทำงานมาเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตามที่กำหนด หากพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินไม่เป็น
ไปตามที่กำหนดพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนต้องร่วมกันพิจารณากำหนดลักษณะงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้เรียนใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ต้องการ

3) การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นำผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะมาปรับปรุง  
การทำงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึก
ในหลักสูตรจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในที่สุด

๏ ขั้นที่  3 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง (กลไกควบคุม)
เป็นวิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู ้เร ียนในระหว่างการทำงานของอาจารย์ที ่ปรึกษาจาก      

สถานศึกษาและพี้เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก่
1) สนับสนุนการเรียนรู ้ โดยช่วยกำหนดขอบเขตการเรียนรู้ วางแผนการทำกิจกรรม 

สอบถามเป็นระยะเพื่อทราบระดับการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

2) สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้เวลาแก่ผู้เรียน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจสิ่งที่    
ผู้เรียนต้องการ สร้างความรู้สึกที่ดีและปลอดภัย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม      
เป้าหมายที่กำหนด

3) เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการแสดงออกในเชิงคุณค่าและพฤติกรรมที่สามารถสังเกต
เห็นได้ ด้วยการเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

4)  ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ การพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไปปัญหา

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5) การกำกับติดตามผลการเรียนรู้ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาและพี่เลี้ยง   
ในสถานประกอบการร่วมกันกำกับติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอถึงพัฒนาการของผู้เรียน

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้

๏ ขั้นที่  4 พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (ผลผลิต)
ผลผลิต คือ ผลการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละด้านที่ได้จากการ

สะท้อนคิดแล้วเทียบเคียงกับสมรรถนะตามที่กำหนดจากพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน จะเห็นพัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดตาม
ลำดับ
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๏ ขั้นที่  5 ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลป้อนกลับ)
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานในสถานประกอบการ

ของผู้เรียน ด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต แล้วนำผลมาพัฒนา       
การดำเนินงานให้มีการบูรณาการมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมการเรียนระหว่างสิ่งที่
คาดหวังตามระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงกับสภาพแวดล้อมจริงในสถานประกอบการ 
ตลอดจนบรรยากาศในการทำงานของสถานประกอบการเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกับการทำงานหรือไม่ หากมีปัญหาเกิดขึ ้นต้องหาสาเหตุที ่แท้จริงและประสานงานกับ                
สถานประกอบการเพื่อทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

2. การประเมินตัวป้อน เป็นการประเมินองค์ประกอบของตัวป้อนทั้ง 5 ตัว ว่าได้     
เตรียมการไว้แล้วเป็นอย่างดี ได้แก่ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 3 ด้าน มีการคำนึงถึง      
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มีการเลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทำงานไว้ในแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว และมีการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้การจัดการเรียน  
การสอนให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินกระบวนการเรียนการสอนนั้นทำให้เกิด    
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานได้จริงหรือไม่ มีกลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎี
และปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการเรียนในสถานศึกษา มีระบบการสะท้อนคิดเพื ่อให้ผู ้เรียนทบทวน
ประสบการณ์ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพจริง

4. การประเมินผลผลิต มีการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะครบทั้ง 3 ด้าน        
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน      
เพื่อทบทวนลักษณะงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบใหม่

๏ ขั้นที่  6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการทำงาน (ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์ คือ คุณลักษณะและสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นผลต่อเนื่องจากผลผลิต   

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร เป็นคุณลักษณะและ

สมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของสถานประกอบการ   
เป ็นค ุณล ักษณะและสมรรถนะของผ ู ้ เร ียนท ี ่ เก ิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามท ี  ่              
สถานประกอบการต้องการ

3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน เป็นคุณลักษณะ
และสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ผู้เรียนต้องการ

ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน จะถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิงสมรรถนะของผู้เรียน ที่จะ       
บ่งบอกถึงความถนัดหรือความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถกำหนด
ลักษณะงานให้ผู้เรียนทำตามความถนัดต่อไป

ผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงตามรูปแบบ

การประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินตัวป้อน       
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ด้วยนักศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับ
การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง จำนวน 36 คน มีผลการประเมินดังตารางที ่3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงโดยนักศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ

ที่ รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมิน

ที่ รายการประเมิน
นักศึกษา พี่เลี้ยง รวม S.D.

1 สภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

3.86 4.26 4.00 0.786

2 สภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการช่วย

ให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

3.76 4.16 3.89 0.779

3 ระดับสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและพี่เลี้ยงใน

สถานประกอบการ

3.78 4.63 4.07 0.951

4 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

หลักสูตรมีความเหมาะสม

3.70 4.16 3.86 0.862

5 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

สถานประกอบการมีความเหมาะสม

3.76 4.11 3.88 0.810

6 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

นักศึกษามีความเหมาะสม

3.77 4.06 3.87 0.785

7 นักศึกษามีศักยภาพเพียงพอต่อการเรียนรู้ใน     
สถานประกอบการ

4.03 4.26 4.11 0.652

8 รูปแบบการเรียนในสถานศึกษากับการทำงานใน  
สถานประกอบการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

3.92 4.11 3.98 0.842

9 งานประจำที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการเอื่้อต่อ

การเรียนรู้

3.76 4.26 3.93 0.988

10 โครงงานที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการเอื้อต่อ
การเรียนรู้

3.97 4.26 4.07 0.710

11 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ

3.70 3.95 3.79 0.706

12 มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในชั้นเรียนกับ        
การทำงานในสถานประกอบการ

3.72 4.11 3.85 0.931

13 นักศึกษาได้ทบทวนประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
อย่างสม่ำเสมอ

3.89 4.05 3.95 0.644

14 มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากเทียบเคียงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

3.78 4.05 3.88 0.662

15 มีการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอในระหว่างการเรียนรู้ 4.00 4.16 4.05 0.699
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ที่ รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมินค่าเฉลี่ยระดับการประเมิน

ที่ รายการประเมิน
นักศึกษา พี่เลี้ยง รวม S.D.

16 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

3.97 4.26 4.07 0.850

17 นักศึกษามีพัฒนาการตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
อย่างต่อเนื่อง

3.92 3.95 3.93 0.628

18 นักศึกษามีความถนัดและมีความสามารถเพียงพอใน
การทำงาน (Employability)

3.86 4.05 3.93 0.663

19 ภาพรวมของการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ

3.84 4.11 3.93 0.735

ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยรวม 3.84 4.16 3.95 0.773

จากตารางที ่ 3 พบว่าผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน  
ในสภาพจริงทั้งนักศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก (3.84, 4.16, ค่าเฉลี่ยรวม 3.95) 
ประเด็นที่นักศึกษาและพี่เลี้ยงพึงพอใจมาก 4 อันดับแรก ได้แก ่ นักศึกษามีศักยภาพเพียงพอต่อการเรียนรู้
ในสถานประกอบการ (4.11) ระดับสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการ      
โครงงานที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการเอื้อต่อการเรียนรู ้ และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา   
เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ (4.07) ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่ี่นักศึกษาและพี่เลี้ยงพึงพอใจมาก 
3 อันดับสุดท้าย ได้แก ่ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ (3.79) มีการ  
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ในชั้นเรียนกับการทำงานในสถานประกอบการ (3.85) และการกำหนดผลลัพธ ์   
การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรมีความเหมาะสม (3.86) ตามลำดับ

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน

ในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน     
ก่อนเรียนและหลังเรียน

1. สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด
ระดับ ปวส. ได้แก่
1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2) สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง
3) มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ
4) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม     

รับฟัง และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้
5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนางานอาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง
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ระดับปริญญาตรี ได้แก่
1) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและสังคม

โดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ได้

4) มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
5) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพ

อันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจาก       
ข้อขัดแย้งใดๆ ในสถานประกอบการ

6) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การมอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

7) มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นอย่างมี         
ความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

8) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ในสถานประกอบการที่อาจ     
มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ระดับ ปวส. ได้แก่ สามารถใช้เครื่องมือวัดในงานตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักร มีความรักและความผูกพันกับองค์กร มีความสามารถในการเป็นหัวหน้างานได้
เมื่อสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ได้แก ่ความสามารถในการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ ์ (EQ) ที่เกิด
จากความกดดันจากการทำงานและเพื่อนร่วมงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
ระดับ ปวส. ได้แก่ สามารถเข้าใจระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าพื้นฐาน สามารถซ่อม

เครื่องจักรในการผลิตได ้ สามารถวิเคราะห์งานเสีย สามารถใช้เครื่อง Profile ในการตรวจสอบชิ้นงาน 
สามารถทำงานตาม Check Sheet ได้อย่างถูกต้อง สามารถควบคุมการผลิตได ้ สามารถให้คำแนะนำ     
แก่หน่วยงานที่มีปัญหาในการผลิตได้ สามารถเป็นผู้ช่วยหัวหน้างานซ่อมบำรุง สามารถควบคุมพนักงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ สามารถสอนงานแก่พนักงาน ควบคุมงานอย่างถูกวิธีเพื ่อเป็นหัวหน้างานได้       
สามารถออกแบบชิ้นงาน สามารถเสนอความคิดในการทำงานได้ สามารถสื่อสารกับพนักงานระดับล่าง 
สามารถสื่อสารกับพนักงานชาวกัมพูชาได้ เป็นต้น

ระดับปริญญาตรี ได้แก ่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เพิ ่มมากขึ ้น     
สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถซื้อขาย
ชิ้นงานระหว่างแผนก สามารถเขียนโปรแกรมการจัดซื้อของแผนก สามารถลดข้อบกพร่องของงาน    
สามารถเจรจาต่อรอง สามารถบริหารงานและคนได้ สามารถเข้าใจระบบบริหารคนของบริษัท สามารถจัด
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เก็บงานเอกสารที่เป็น e-file ได้ สามารถใช ้ Microsoft Excel สามารถอ่านแบบ Drawing สามารถทำ 
Validation เพื่อการตัดสินใจและใช้เครื่องมือวัดได้ และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2. ผลการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือ
ใช้จริง

จากการทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือใช้จริง ในสถานประกอบการ 5 แห่ง แบ่งผู้เรียน
เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 20 คน ระดับปริญญาตร ี 16 คน รวม 36 คน พบว่าระดับ
คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนประเมินตนเองและพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการประเมินนักศึกษาม ี    
แนวโน้มสูงขึ้นจากการประเมินก่อนเรียน (ครั้งที ่ 1) ระหว่างเรียน (ครั้งที่ 2) และหลังเรียน (ครั้งที่ 3)       
(โดยมีรายละเอียดระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาประเมินตนเองและพี่เลี้ยงประเมินฯ ในภาค
ผนวก ฌ) ดังแผนภูมิที่ 8

แผนภูมิที ่8 ระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาประเมินตนเองและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการประเมิน
นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ก่อนเรียน (คร้ังท่ี 1) ระหว่างเรียน (คร้ังท่ี 2) และหลังเรียน (คร้ังท่ี 3)

หากทำการแบ่งผู้เรียนตามระดับการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ระดับปริญญาตร ี พบว่าระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนประเมินตนเองและพี่เลี้ยงในสถานประกอบ
การประเมินนักศึกษา มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการประเมินก่อนเรียนเช่นเดียวกัน ดังแผนภูมิที ่9 และ 10
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แผนภูมิที ่9 ระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาประเมินตนเองและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ
ประเมินนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนเรียน (คร้ังท่ี 1) ระหว่างเรียน (คร้ังท่ี 2) และหลังเรียน (คร้ังท่ี 3)

แผนภูมิที ่10 ระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาประเมินตนเองและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ
ประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียน (คร้ังท่ี 1) ระหว่างเรียน (คร้ังท่ี 2) และหลังเรียน (คร้ังท่ี 3)
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3. ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียน
ด้วยการทำงานในสภาพจริง

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียน

ด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ    
การทำงานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยที่ผู้เรียนประเมินตนเองและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการประเมิน
นักศึกษา (โดยมีรายละเอียดระดับคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาประเมินตนเองและพี่เลี้ยงประเมินฯ 
ในภาคผนวก ฌ) ดังตารางที่ 4

ตารางที ่4   การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการ
ทำงานในสภาพจริงก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ n x ̄ S.D. t Sig

ก่อนเรียน 72 2.57 0.61
-22.389** 0.000

หลังเรียน 72 4.40 0.65
-22.389** 0.000

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที ่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อม    
การเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน

กับการทำงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อค้นพบที่สำคัญและการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์

1. ข้อค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย
1) การให้สถานประกอบการแต่ละแห่ง และผู้เรียนแต่ละบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะทำให้พี่เลี้ยงและนักศึกษารู้สึกในความเป็นเจ้าของ (Ownership) และ     
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านั้นให้ได้ในระหว่างการทำงาน     
ในสภาพจริง

2) ได้แนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เร ียนที ่สามารถจำแนกระดับ
ประสบการณ์และพัฒนาการของผู้เรียน ด้วยการสร้างเครื่องมือวัดให้มีความละเอียด ชัดเจน และมีความ
ยากง่ายเหมาะสม โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดประเด็น       
การสะท้อนคิดในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพี่เลี้ยง  

3) ได้วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิดประสบการณ์จากการทำงาน
และการเทียบเคียงสมรรถนะของผู้เรียนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด โดยการถามตอบระหว่างนักศึกษา
และพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงาน

4) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รวม 3 ครั้ง คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน     
จะทำให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงได้ร่วมกันปรับปรุงการทำงานของนักศึกษาหลังการประเมินแต่ละครั้ง จึงทำให้
นักศึกษาเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
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2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์
1) มีการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีคุณภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการจัดสภาวะ

แวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง และมีลักษณะงานที่จะให้นักศึกษาทำตรงตามสาขาวิชาของ
นักศึกษา

2) สถานศึกษาต้องกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบให้กับอาจารย์ที ่ปรึกษาประจำ      
สถานประกอบการ เพื ่อช่วยชี ้แนะและแก้ไขปัญหาการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน          
ในสภาพจริงในสถานประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้น

3) ต้องจัดให้มีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏีกับการฝึกปฏิบัติ โดยเลือกรายวิชาที่เรียนใน   
ชั้นเรียนหรือในสถานศึกษาให้สอดรับกับลักษณะงานที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการ

4) ควรเลือกประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานให้
เหมาะสมกับลักษณะการเรียนและการทำงานของแต่ละสาขาวิชา 

5) การจัดกิจกรรมสะท้อนคิดประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมกับพี่เลี้ยงควรมีการฝึกฝนก่อน
การสะท้อนคิดจริงทั้งการถามคำถามของพี่เลี้ยงและการตอบคำถามของผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์ทั้งสองฝ่าย 
6) รายละเอียดของคู่มือการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงอยู่ใน

ภาคผนวก ฎ
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บทที ่5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานใน
สภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และ        
2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน    
ในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานก่อนเรียน
กับหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน และระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย   
วงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน รวม 36 คน และสถานประกอบการจำนวน    
6 แห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และแบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินก่อนและ
หลังการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงระหว่างคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-dependent test ในกรณี
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา  

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ประกอบด้วยด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ต้องมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียน เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทำงาน และเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขั้นที ่ 2 การเรียนการสอนในสภาพ
จริงด้วยการทำงาน ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง จัดกลยุทธ์การสอนเพื่อ
ให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ ์ และวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง ขั้นที่ 3 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง ต้องมกีารสนับสนุนการเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นแบบอย่างที่ด ี ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับติดตามผลการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 4 พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ที่เป็นผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะ    
อย่างต่อเนื่อง ขั้นที่  5 ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานในสถานประกอบการของผู้เรียน ขั้นที่ 6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการทำงาน ทั้งคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และตามความต้องการของผู้เรียน โดยผลการประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริงทั้งนักศึกษาและพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาอยู่ใน    
ระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการ
เรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงานก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล

ผลการศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้

รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน พบว่าระบบการจัดสภาวะแวดล้อม    
การเรียนในสภาพจริงได้รับการพัฒนาจากแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงของ Stirling, A., et al. (2016) เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (2561) กระบวนการ
เรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง (Integration) ของ Kolb, A. Y., and Kolb D. A. (2005) 
กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ (WIL Strategies) ของ Brew, L., and 
Kottler, J. A. (2007) การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง (reflection) ของ 
Stirling, A., et al. (2016) ระบบการให้คำปรึกษาของคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริง 
(Mentorship) ของ Linford D., and Marshall, J. (2014) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเรียนกับการทำงานของ อลงกต ยะไวทย์ และคณะ (2560) ในระหว่างการทดลองใช้ระบบการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงมีการสลับหัวข้อและเพิ่มเติมประเด็นสำคัญที่เป็นผลจากการวิจัยเพื่อ

ให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานในสถานประกอบการของประเทศไทย หัวใจสำคัญของระบบการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง คือ การเรียนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning) 
ที่กำหนดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ทุกขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการทำงานในสภาพจริงให้
แก่ผู้เรียนตามแนวคิดของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2558) การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่เป็น “การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน” (Activity-based Learning) ระหว่างการทำงานผู้เรียนจะทำงานประจำตามตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบควบคู่กับการทำโครงงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์และทดสอบประสบการณ์ที่ได้รับอย่าง

ต่อเนื่อง ต้องคิดอย่างไตร่ตรอง และต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกของการทำงานจริงตามทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) (Kolb, 1984: 25-38) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาใน
สภาพการทำงานจริงตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง (authentic learning) ของ Gordon, 
1998: 4-8 ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยจึงเป็นการสอดแทรกการเรียนรู้เข้ากับการทำงานประจำเพื่อแก้ปัญหา
งานที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการไม่มีคุณภาพมักถูกใช้ทดแทนแรงงานราคาถูกเนื่องจากอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิต ผลการวิจัยจะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั ้งนักศึกษา           
สถานประกอบการ และสถานศึกษาอันจะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย

การทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อได้รับการจัดการ
เรียนการสอนในสภาพจริง เกิดจากการพัฒนาแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการวิจัย
ตั้งแต่การปรับปรุงหลังการทดลองกับผู้เรียนกลุ่มเล็ก 2 คน กลุ่มกลาง 6 คน และทดลองใช้จริงกับผู้เรียน
กลุ่มใหญ่ 36 คน โดยมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายข้อ กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จ (KPIs) กำหนดประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection) แล้วให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการประเมินนักศึกษา 3 ครั้ง แล้วนำผลแต่ละครั้งมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ทำให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงได้ตระหนักและพูดคุยกันเพื่อหาวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีระดับที่สูงขึ้น เช่น พี่เลี้ยงปรับงานและมอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู ้หรือให้นักศึกษาปรับปรุงตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) (ทิศนา แขมมณี, 2555: 90-96) และของ ปริญญา   
เทวานฤมิตรกุล (2558) ที่กล่าวว่าต้องให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลลัพธ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง และ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้
ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป และสอดคล้องกับ แนวคิดของ อลงกต ยะไวทย ์และคณะ (2560) จากผลงานวิจัย
เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เน้นการ
ประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริงทั้งบุคลากรในสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ หรือพื้นที่เชิงภูมิประเทศในสภาพจริงที่
เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานตามบริบทและ

ลักษณะของสาขาวิชา ให้สามารถสนับสนุนผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์ จนผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั ้งคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร        
โดยสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ผลการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานกับการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ยังพบว่าผลงานวิจัยมีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ได้ประกาศ 
ณ วันที ่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที ่ 82 ก 13 ตุลาคม 2561 ใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ประเด็นที ่4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ 21 ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง   
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามผลการวิจัยได้พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัต ิ จะมีการสะท้อนความคิดตามแนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อม     
การเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนในสภาพจริงด้วยการ
ทำงาน ในข้อย่อยข้อ 3 การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง และเปิดโอกาสให้
ผ ู ้ เร ียนสามารถกำกับการเร ียนรู ้ของตนเองได้ตามผลลัพธ์การเร ียนรู ้ท ี ่กำหนดทั ้งจากหลักสูตร             
สถานประกอบการ และผู้เรียนเป็นผู้กำหนด ในระหว่างการทดลองได้พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ        
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง       
จึงมีการปรับปรุงในรายละเอียด ตั้งแต่หลังการทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็ก 2 คน ผู้เรียนกลุ่มกลาง 6 คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุรรายละเอียดไว้ในบทที ่3 ยังพบอีกว่ามีพี่เลี้ยงใน  สถานประกอบการบางส่วนไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการวิจัยได้ตามกำหนด เนื่องจากลักษณะธุรกิจเอกชนจะมีงานเร่งรีบ
ดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลานาน
และผู้วิจัยได้ชี้แจงขั้นตอนการวิจัยในภาพรวมให้พี่เลี้ยงเข้าใจล่วงหน้า ทำให้พี่เลี้ยงและนักศึกษาสามารถ
ดำเนินการได้เองก่อนถึงวันนัดหมาย ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความกระชับและรวดเร็ว จากผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ ควรให้สถานประกอบการและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดผลลัพธ์       
การเรียนรู้จะทำให้รู้สึกในความเป็นเจ้าของ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสร้างเครื่องมือวัด
ให้มีความละเอียด ชัดเจน และมีความยากง่ายเหมาะสม โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด     
ความสำเร็จ และการกำหนดประเด็นการสะท้อนคิด และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รวม 3 ครั้ง คือ 
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ก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน จะทำให้นักศึกษาและพี่เลี้ยงได้ร่วมกันปรับปรุงการทำงาน ทำให้ผู้เรียน
เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรมีการนำผลการวิจัยไปทดลองใช้จริงในวงกว้างทั้งสถานประกอบการภาครัฐและ

เอกชน ถึงความเป็นไปได้และเหมาะสม
2) ควรนำผลการวิจัยไปทดลองใช้จริงกับการบูรณาการเรียนกับงานประเภทต่างๆ          

ที่แตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ในการวิจัย เช่น 1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2) การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 3) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม หรือ     
การต่อยอดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานรูปแบบใหม่ (New Models)

3) ควรนำผลการวิจัยไปทดลองใช้กับการทำงานสภาพจริงอื่น  ๆ นอกสถานประกอบการ  
เช่น ชุมชน พื้นที่เชิงภูมิประเทศ บุคคลต้นแบบ หรือการทำงานบนอิเทอร์เน็ต

4) ควรนำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นทักษะในศตวรรษที ่ 21 มาทดลองพัฒนาด้วยการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

5) ควรนำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills)     
มาทดลองพัฒนาด้วยการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ควรนำผลการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

ทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

2) ควรนำผลการวิจัยไปเป็นมาตรการบังคับใช้ในรูปแบบของการประกันคุณภาพการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับต่างๆ 

3) ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมและสัมมนาทั้งในส่วนของบุคลากรในสถานศึกษา
และสถานประกอบการที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4) ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานของรัฐบาล เช่น โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของเครือข่าย    
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

5) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับของสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำผลการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบ       
บูรณาการเรียนกับการทำงานไปปฏิบัติได้

6) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ให้ยอมรับและเลือกเรียนแบบ   
บูรณาการเรียนกับการทำงานที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ         
ตามแนวคิดที่เป็นผลจากการวิจัย

7) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มองค์กร
ทางธุรกิจหรือวิชาชีพให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานในรูปของเครือข่ายความ

ร่วมมือโดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทาง
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3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษา

1) ควรทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ     
บูรณาการการเรียนกับการทำงานในสภาพจริง ว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนแนวทางหนึ่งไม่ใช่การทดแทน
แรงงานราคาถูก

2) นักศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน โดยคำนึงถึงลักษณะ    
การทำงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ

3) นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองที่ต้องบรรลุในระหว่าง     
การทำงาน

4) นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างเพียงพอในรายวิชาที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้กับสภาพจริงในสถานประกอบการ

5) นักศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากลำบาก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา

6) นักศึกษาควรมีโอกาสได้เลือกสถานประกอบการตามถนัดและสนใจ
7) นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนการสะท้อนคิดเมื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้

ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนได้เรียนรู ้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตน
8) สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาก่อนเรียน          

ในสภาพจริง

3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับสถานศึกษา
1) สถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน      

การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

2) สถานศึกษาต้องระบุการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
ไว้ในหลักสูตร

4) สถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
การเรียนกับการทำงานอย่างเพียงพอ

5) สถานศึกษาต้องจัดเตรียมสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา    
โดยอาศัยความร่วมมือ และมีมาตรการจูงใจที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้ให้ความร่วมมือ

6) สถานศึกษาต้องกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งได้รับจากการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน

7) สถานศึกษาต้องกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียน        
ทั้งในสถานศึกษาและในสภาพจริง

3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับอาจารย์
1) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้

แก่อาจารย์

2) อาจารย์มีทักษะในการนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานที่มีคุณภาพ 
กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ    
แก่นักศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
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3) อาจารย์ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       
การเรียนกับการทำงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4) อาจารย์ควรทำหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) และให้คำชี้แนะ 
(Coaching) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคิดได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

5) อาจารย์ควรรู ้และเข้าใจสภาพการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของ         
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ

6) อาจารย์ต้องมีความเข้าใจสายงานแต่ละอาชีพและสามารถวิเคราะห์ลักษณะงาน
ของสถานประกอบการที่เหมาะสมกับหลักสูตร/สาขาวิชา

7) อาจารย์ต้องสามารถวิเคราะห์ภาระงานจากตำแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้
นักศึกษารับผิดชอบในสถานประกอบการ

8) อาจารย์ต้องมีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อกำหนดลักษณะงานและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา

3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับสถานประกอบการ
1) บุคลากรในสถานประกอบการต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้าทาย เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
และระดับความสามารถของนักศึกษา

2) สถานประกอบการต้องมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการทำงาน
ของนักศึกษา

3) มีการจัดทำแผนกำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาตลอดระยะ
เวลาทำงานที่สถานประกอบการ

4) พี่เลี้ยงต้องร่วมกับอาจารย์และนักศึกษากำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาจากประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันวัดผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามที่
กำหนด
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ภาคผนวก ก
ผลการศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 6 แห่ง ก่อนการทดลอง
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ผลการศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษา

ในสถานประกอบการ 6 แห่ง ก่อนการทดลอง

ผลการศึกษาสภาพการทำงานของนักศึกษาด้วยการสังเกตและพูดคุยกับนักศึกษาและ    
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 6 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก ่บริษัท Hitachi Automotive Systems 
Korat, Ltd. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. บริษัท 
Major Cineplex Group (Thailand) Ltd. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  และ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้

1. บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.1. บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  มีการจัดลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนตามระดับการศึกษาและตามความสามารถ

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี
อื่นๆ  เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือมีงานที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ หรือ

เทียบเท่ากับพนักงานประจำ

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

อื่นๆ  มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามโปรแกรมของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานประจำ

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

อื่นๆ  มีการใช้ระบบ Kaizen มาช่วยกำหนดประเด็นปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
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1. บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.1. บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ

อื่นๆ  มีการประชุมแผนก/ฝ่ายทุกเช้าตามระเบียบของบริษัท

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  ผู้เรียนมีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล พี่เลี้ยง

มีสัดส่วนการให้คะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม ในระดับปริญญาตรี

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ  ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท
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2. บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.2. บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  จัดลักษณะงานตามสาขาวิชาของผู้เรียน

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี
อื่นๆ มีการกำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับพนักงานในช่วงแรก

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

อื่นๆ  มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามโปรแกรมของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานประจำ

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ
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2. บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.2. บริษัท Hitachi Automotive Systems Korat, Ltd.

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  ผู้เรียนมีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล พี่เลี้ยง

มีสัดส่วนการให้คะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม ในระดับปริญญาตรี

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท

3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  มีการจัดลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนตามแผนที่บริษัทกำหนดตั้งแต่งานพื้นฐานจนเป็น
หัวหน้างาน
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3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

อื่นๆ  มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามโปรแกรมของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานประจำ

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

อื่นๆ  แต่พบว่าการเรียนทฤษฎีในสถานศึกษาไม่ได้จัดให้มีความสัมพันธ์กับงานที่ผู้เรียนทำ

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  มีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล
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3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ  ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท

4. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.4. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  มีการจัดลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนตามความสามารถ และสาขาวิชาของผู้เรียน

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี
อื่นๆ มีการกำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับพนักงานในช่วงแรก

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ
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4. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.4. บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  ผู้เรียนมีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ  ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท
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5. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd.5. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd.

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  มีการจัดลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนตามความสามารถ

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี
อื่นๆ  เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือมีงานที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

อื่นๆ  มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามโปรแกรมของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานประจำ

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

อื่นๆ  แต่พบว่าการเรียนทฤษฎีในสถานศึกษาไม่ได้จัดให้มีความสัมพันธ์กับงานที่ผู้เรียนทำ

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ
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5. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd.5. บริษัท Major Cineplex Group (Thailand) Ltd.

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  ผู้เรียนมีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล พี่เลี้ยง

มีสัดส่วนการให้คะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม ในระดับปริญญาตรี

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ  ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท

6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
��ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
���ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2 การจัดลักษณะงานให้ผู้เรียนทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

���จัดลักษณะงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

����จัดลักษณะงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

อื่นๆ  มีการจัดลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนตามความสามารถ และสาขาวิชาของผู้เรียน
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6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

3 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

��1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา � 2) การเรียนสลับกับการทำงาน 
� 3) สหกิจศึกษา�� 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
��5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม � 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
� 7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง ��8) การปฏิบัติงานภาคสนาม  
��9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี
อื่นๆ มีการกำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับพนักงานในช่วงแรก

4 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

����เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

���เน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

5 รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

���ไม่มรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

����มีรีูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง

6 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

����ทำงานแล้วเรียนทฤษฏี

����เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน

����เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน

����สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก

อื่นๆ  แต่พบว่าการเรียนทฤษฎีในสถานศึกษาไม่ได้จัดให้มีความสัมพันธ์กับงานที่ผู้เรียนทำ

7 ระบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

���ไม่มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง

�����มรีะบบการสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริงที่ได้รับการ

วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ

8 ระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการพูดด้วยการตอบคำถาม

�����มีการสะท้อนคิดด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์

���มีการสะท้อนคิดด้วยการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

�����มีการประเมินสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

9 ผู้มีส่วนร่วมในการวัดประผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

�����พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

�����อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา

�����นักศึกษา 
อื่นๆ  ผู้เรียนมีการประเมินสมรรถนะของตนเองแต่ไม่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล
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6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)6. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

10 ระบบการให้คำปรึกษาในสภาพจริง

�����สนับสนุนการเรียนรู้

�����สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

�����เป็นแบบอย่างที่ดี

�����มีเครือข่าย

อื่นๆ  ขาดการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

11 ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
�����มีระบบการกำกับติดตาม

�����มีการประเมินผลการดำเนินงาน

�����มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ  มีการมอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบริษัท
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ภาคผนวก ข
ผลการประเมินผลระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง
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ผลการประเมินผลระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง 

เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง

การประเมินผลระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ด้วยการนำร่างการจัด
สภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงเข้าที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (focus group) 16 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ หากนำไปจัดการเรียนการสอนจริง ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำสถานประกอบการ 
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังภาพและประกอบด้วยผู้ท่ีเก่ียวข้องดังน้ี

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน

1 คุณสมศักดิ์ ศรีบัวรอด  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

2 คุณอนุรัก สารีแก้ว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นเค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด

3 คุณชัยวัฒน ์โชคถาวร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

4 คุณวิทยา โยธารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ฮิตาชิ ออโต    
โมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด

5 คุณรัตดาวรรณ จันทร์สะน้อย ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฮิตาชิ    
ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
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ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน

6 คุณอเนก สุขสร้อย ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)

7 คุณธนาวดี หิริสัจจะ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วาวา แพค จำกัด

8 คุณวรฤทัย วรชุตินธร ผู้จัดการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ ์สาขา The Mall Korat   
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

9 อาจารย์ณัฏฐนันท์  ศรัณย์มงคล   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ

นครราชสีมา

10 อาจารย์ฉัตรดนัย  รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิค  
การผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

11 อาจารย์ปวันรัตน์  ปีย์มนัสกุลธร   ผู้รับผิดชอบโครงการ WIL และอาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมา

12 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

13 อาจารย์สายสวาท โครตสมบัติ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

14 อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการ               
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

15 อาจารย์พยอม เจียนมะเริง วิทยากร WIL ในสถาบันอุดมศึกษา

16 อาจารย์ณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ วิทยากร WIL ในสถาบันอุดมศึกษา
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แผนภูมิที ่11 (ร่าง) ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงก่อนการทดลอง
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ใช้เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดังนี้

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก

2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย

0.50 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ผลประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด   
การเรียนการสอนมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5    ผลประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนก่อนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้หากนำไปใช้จริง

ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลผล

1 มีองค์ประกอบครบถ้วน และมีรายละเอียด
สอดคล้องสัมพันธ์กัน

4.44 0.51 มาก

2 สามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้

จริง

4.44 0.63 มาก

3 สามารถนำไปใช้ได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง 4.50 0.73 มากที่สุด

4 สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

ประสบการณ์ในสภาพจริงของผู้เรียนได้

4.50 0.63 มากที่สุด

5 เหมาะสมกับองค์กรทั้งภาคธุรกิจ การค้า บริการ 
และอุตสาหกรรม

4.44 0.51 มาก

6 เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ  
ปริญญาตรี

4.56 0.73 มากที่สุด

7 มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการนำไปปฏิบัติ 4.63 0.72 มากที่สุด

8 มีความชัดเจน เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว ทั้งผู้เรียน      
พี่เลี้ยง และอาจารย์มีความเข้าใจตรงกัน

4.19 0.83 มาก

9 สามารถนำไปจัดทำแผนการสอนหรือแผนการ

ทำงานได้

4.44 0.51 มาก

10 สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 
(Continuous Improvement) 

4.88 0.34 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 4.50 0.62 มากที่สุด
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ความเห็นอื่นๆ ได้แก่
1. ตัวป้อน (Input) ควรเพิ่มประเด็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเรียน เช่น 

ทักษะชีวิต เป้าหมายการประกอบอาชีพ การสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้างทัศนคติที่ดีกับผู้ปกครอง
ในการเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน

2. กระบวนการ (Process) ความสอดรับกันระหว่างเนื้อหารายวิชาที่เรียนใน     
สถานศึกษาและลักษณะงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในสถานประกอบการ

3. กลไกควบคุม (Controlling) ควรเพิ่มประเด็นการพูดคุยระหว่างอาจารย์ใน   
สถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
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แผนภูมิที ่12 (ร่าง) ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงหลังจากการประชุม
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด
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การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

นำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรีมาวิเคราะห์เพื่อแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สร้างได้ใน
สถานศึกษา และ (2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องสร้างในสภาพจริง แล้วนำผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงคุณลักษณะ
และสมรรถนะของผู้เรียนที่ได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence 
Index :IOC) ของการวิจัย

1. ผลวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องสร้างในสภาพจริงระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (ปวส.)

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

1. จุดประสงค์ของสาขาวิชา 7 ข้อ 2. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

2. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 3 ข้อ

2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์3 ข้อ 2.2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพโดยใช้หลัก
การและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 4 ข้อ

2.2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 13 ข้อ 2.2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ
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2. ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องสร้างในสภาพจริงระดับ     
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ข้อ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม

2. ด้านความรู ้4 ข้อ 2. ด้านความรู้
ข้อ 3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยว
กับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน 
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน

3. ทักษะทางปัญญา 4 ข้อ 3. ทักษะทางปัญญา
ข้อ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบ 
ความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา  
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
ข้อ 4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ    
ผิดชอบ

ข้อ 1 มีความสามารถในการประสานงาน มี
มนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับ

ผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา

ข้อ 2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม      
การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน   ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

ข้อ 3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับ
ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความ
เป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม

ข้อ 4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ข้อ

ไม่มี

3. ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ       
ผู้เรียนในสภาพจริง 

เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะและสมรรถนะ

ของผู้เรียนกับวัตถุประสงค ์ (Item-Objective Congruence Index :IOC) ของการวิจัยประกอบด้วย       
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. อาจารย์ ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อดีตผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน (WIL) อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

5. ดร. สรัญญา ทองเล็ก หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการทำงาน (WiL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แล้วเลือกคุณลักษณะและสมรรถนะที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกัน 2 ใน 3 หรือ มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 - 1.00 นั้น พบว่าผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 
1.00 ดังตารางที่ 6

ตารางที ่6   ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน         
ในสภาพจริง

ที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริง ค่า IOC

๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

0.80

2 สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง 0.80

3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ 1.00

4 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและ     
ผู้ตาม รับฟัง และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

0.80
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ที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริง ค่า IOC

5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
และพัฒนางานอาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

1.00

๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ๏ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

1 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและ
สังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

1.00

2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ    
ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1.00

3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือ
แนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ได้

0.80

4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จริง

0.80

5 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์
ภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความ  แตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจากข้อขัดแย้งใดๆ ในสถานประกอบการ

1.00

6 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การมอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ

สะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความ       
รับผิดชอบ

0.80

7 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ

รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็น   
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

0.80

8 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสถานประกอบการ  
ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

0.80
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับ ปวส.
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ตัวอย่าง

แผนการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับ ปวส.
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา........................................................
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................
ชื่อพี่เลี้ยง...................................................................................โทร................................................................
แผนก/ฝ่ายที่นักศึกษาสังกัด.............................................................................................................................

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่

1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง

2) สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง
3) มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ
4) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง 

และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
งานอาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงที่สถานประกอบการต้องการ
สามารถใช้เครื่องมือวัดในงานตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงที่ผู้เรียนต้องการ
สามารถซ่อมเครื่องจักรในการผลิตได้

2. แผนการเรียนรู้ (Learning Plan)
2.1 ชื่อรายวิชา 
��3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (ชั้นปีที่ 1)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง  ๆ การนำ
เสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ และในโอกาสต่าง  ๆ ของสังคม    
การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ และธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการ
วิจัย

☑ 3000-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล (ชั้นปีที่ 2)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสด ุทฤษฎีความ
เสียหาย และความล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ
และสลักเกลียว ลิ้ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง และสกรูส่งกำลัง การทำโครงงาน
ออกแบบเครื่องจักรกล
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��3102-2104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 (ชั้นปีที่ 2)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิต      
โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ ่มในการผลิตชิ ้นส่วนประกอบเป็นชุดเครื ่องมือกล         
ตามแผนงานที่กำหนด วัด ตรวจสอบประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แก้ไข จัดทำคู่มือ   
การใช้งาน และการบำรุงรักษา สรุปเขียนรายงานนำเสนอผลงาน

2.2 ชื่อปัญหา/โครงงาน
“การออกแบบชิ้นงานเครื่องจักรกลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

ยิ่งขึ้น”
2.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ(WIL Strategies) 

ได้แก่

��1) Theory informed by practice approach ให้ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพจริง
ก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎี สามารถใช้กับผลลัพธ์การเรียนรู้แบบกว้างในเชิงของอาชีพ เช่น การสื่อสาร การฟัง 
และการตัดสินใจ และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัต ิ เช่น การประเมินผล การวัด 
และการฝึก

☑� 2) Practice informed by theory approach ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฏีหรือ
หลักการก่อนแล้วจึงปฏิบัติในสภาพจริง

�� 3) Concurrent approach ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบัติในสภาพจริงไป
พร้อมๆ กัน

�� 4) Scaffolding approach เป็นการสลับการเรียนระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติใน
สภาพจริงจากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเชิงลึกมากขึ้นเรื่อย  ๆ เหมาะกับการปฏิบัติงานในสภาพ
จริงที่มีระยะเวลายาวนานในหลักสูตร
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน

(Assessment 
Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

1 สามารถแก้ไขปัญหา

โดยใช้หลักการและ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ได้อย่าง 
ถูกต้อง

นำเสนอแนวทางการ 
แก้ปัญหาโดยใช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ครบ

ถ้วนทุกขั้นตอน

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการออกแบบ

เครื่องจักรกล

2) การนำเสนอผลงาน 
“การออกแบบชิ้นงาน
เครื่องจักรกลเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น”

ชิ้นงานเครื่องจักรกล

สามารถนำไปแก้ปัญหา

ได้จริง

2 สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และ

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม

และพัฒนางานอาชีพ

ของได้อย่างต่อเนื่อง

นำเสนอความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และ
เทคโนโลยีทางวิชาชีพ

ในการแก้ปัญหาได้

อย่างถูกต้อง

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการออกแบบ

เครื่องจักรกล

2) การนำเสนอผลงาน 
“การออกแบบชิ้นงาน
เครื่องจักรกลเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น”

ชิ้นงานเครื่องจักรกล

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับองค์กร
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน

(Assessment 
Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

3 สามารถพัฒนางานและ

อาชีพของตนได้อย่าง

ต่อเนื่อง

นำเสนอแนวทางในการ

พัฒนางานที่ต่อยอด

จากผลงานได้

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการออกแบบ

เครื่องจักรกล

2) การนำเสนอผลงาน 
“การออกชิ้นงาน
เครื่องจักรกลเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น”

มีแนวทางในการพัฒนา

งานที่รับผิดชอบได้

อย่างชัดเจนและมีความ

เป็นไปได้

4 มีความสามารถในการ

ทำงานเป็นทีมและอยู่

ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็น
ผู้นำและผู้ตาม รับฟัง 
และให้ความเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน

ได้

เพื่อนร่วมงานยอมรับ

ความสามารถในการ

ทำงานเป็นทีม

มอบหมายงาน        
ในลักษณะของการ   
แก้ปัญหาที่ต้องทำเป็น

ทีมในตำแหน่งผู้ช่วย

หัวหน้างานที่ต้อง     
รับผิดชอบคนงาน 5, 8, 
15 หรือ 20 คน

ได้รับการเสนอตำแหน่ง

หัวหน้างานเมื่อสำเร็จ

การศึกษา

5 มีบุคลิกภาพและ

คุณลักษณะเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานอาชีพ

การแต่งกาย กิริยาวาจา 
และพฤติกรรมอื่นๆ ที่
เหมาะสมในการเป็น

หัวหน้างาน

1) มอบหมายงานให้
เป็นผู้ช่วยหัวหน้างาน

2) ให้นำเสนอความคิด
ในทีม

3) ควบคู่กับการอบรม
การเป็นหัวหน้างาน 
การทำงานเป็นทีม  
การสื่อสาร และ     
การเป็นวิทยากร

ได้รับการเสนอตำแหน่ง

หัวหน้างานเมื่อสำเร็จ

การศึกษา
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน

(Assessment 
Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

6 ความรักและความ

ผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อ

องค์กร

1) รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย

2) เสียสละในหน้าที่
และมีน้ำใจต่อเพื่อน

ร่วมงาน

3) ทุ่มเทต่องานที่รับผิด
ชอบจนงานบรรลุผล

สำเร็จ

ปรับพฤติกรรมของ

หัวหน้างานให้มีความ

ใกล้ชิด เป็นกันเอง  
เป็นครอบครัวเดียวกัน

เหมือนพี่น้องกับผู้เรียน

แสดงความประสงค์ที่

จะทำงานกับบริษัท 
CPF เมื่อสำเร็จการ
ศึกษา

7

(ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้

เรียน)
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้ในสถานประกอบการระดับของนักศึกษาปริญญาตรี
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ตัวอย่าง

แผนการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา........................................................
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................
ชื่อพี่เลี้ยง...................................................................................โทร................................................................
แผนก/ฝ่ายที่นักศึกษาสังกัด.............................................................................................................................

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่

1) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและสังคมโดย
ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ได้

4) มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
5) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี

กับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจากข้อขัดแย้ง
ใดๆ ในสถานประกอบการ

6) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

7) มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู ้อื ่นอย่างมีความ          
รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

8) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ในสถานประกอบการที่อาจมีความ
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงที่สถานประกอบการ
ต้องการ

ความสามารถในการบริหารอารมณ ์ (EQ) ที่เกิดจากความกดดันจากการทำงานและ
เพื่อนร่วมงาน

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการสร้างในสภาพจริงที่ผู้เรียนต้องการ
......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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2. แผนการเรียนรู้ (Learning Plan)
2.1 ชื่อรายวิชา

☑�212211 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นปีที่ 2)
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อย
ทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ  
บริหารงาน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและ     
เวิลด์ไวด์เว็บ การค้นหาข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การป้องกันไวรัส จริยธรรมและความปลอดภัย การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
การประยุกต์ใช้โปรแรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน

��218313 พฤติกรรมองค์การ (ชั้นปีที่ 3)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ
โดยศึกษาสภาพแวดล้อมทั ่วไปที ่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม       
ในองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู ้การรับรู้ ทัศนคติ  
การจูงใจ ความพึงพอใจในงาน การตัดสินใจพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์
ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การทำงานเป็นทีม กระบวนการสื่อสาร การเป็น
ผู้นำและการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

��218316 การจัดการคุณภาพ (ชั้นปีที่ 4)
แนวความคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการบริหาร การจัดการคุณภาพ ตลอดจน
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การประกันคุณภาพ รวมทั้งเครื่องมือ  
ในการจัดการคุณภาพ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่าง  ๆ โดยคำนึงถึง
ต้นทุนคุณภาพและบรรทัดฐานในการจัดการกลยุทธ์การแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา
จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี

2.2 ชื่อปัญหา/โครงงาน
แนวทางการลดปัญหาการ Check Stock ผิดพลาด เนื่องจากมีการนับงานเศษที่มี

สินค้าไม่ครบตามจำนวน

2.3 กลยุทธ์การสอนเพื ่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัต ิ (WIL 
Strategies) ได้แก่

��1) Theory informed by practice approach ให้ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพจริง
ก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎี สามารถใช้กับผลลัพธ์การเรียนรู้แบบกว้างในเชิงของอาชีพ เช่น การสื่อสาร การฟัง 
และการตัดสินใจ และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัต ิ เช่น การประเมินผล การวัด 
และการฝึก

☑� 2) Practice informed by theory approach ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฏีหรือ
หลักการก่อนแล้วจึงปฏิบัติในสภาพจริง

�� 3) Concurrent approach ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบัติในสภาพจริงไป
พร้อมๆ กัน
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�� 4) Scaffolding approach เป็นการสลับการเรียนระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติใน
สภาพจริงจากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเชิงลึกมากขึ้นเรื่อย  ๆ เหมาะกับการปฏิบัติงานในสภาพ
จริงที่มีระยะเวลายาวนานในหลักสูตร

ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

1 มีความเคารพต่อกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของสถาน
ประกอบการและสังคม
โดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่กระทำความผิด

ไม่มีการกระทำผิด
ระเบียบของสถาน
ประกอบการหรือ
ภายนอกสถาน 
ประกอบการ

มอบหมายงานประจำ
ตามภาระงานของสถาน
ประกอบการ (Work-
based Learning)  
ภายใต้กฎระเบียบของ
สถานประกอบการ

นักศึกษาไม่เคยกระทำ
ผิดใดๆ ในระหว่างการ
ฝึกงาน

2 มีความรู้และความ
เข้าใจในสาระสำคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน  การปฏิบัติ
การ การควบคุมและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้ง   
การปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง

1) นำเสนอแนวทาง
วางแผน การปฏิบัติ 
การควบคุม          
การประเมินผล โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง 
ถูกต้อง
2) นำเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงแผนได้

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนำเสนอผลงาน 
“แนวทางการลดปัญหา
การ Check Stock   
ผิดพลาด”

มีแนวทางการลดปัญหา
ที่ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้หากนำไปใช้
ทำงานจริง

3 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ต่อยอด
กรอบความรู้เดิม      
สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้
เกิดนวัตกรรม กิจกรรม 
หรือแนวทางในการ
บริหารธุรกิจใหม่ๆ ได้

1) ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการ
ต่อยอดความรู้
3) ความสามารถในการ 
บูรณาการความรู้
4) ผลงานที่เป็น
นวัตกรรมหรือแนวทาง
ใหม่ๆ

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนำเสนอผลงาน 
“แนวทางการลดปัญหา
การ Check Stock   
ผิดพลาด”

แนวทางการลดปัญหา
ไม่เคยดำเนินการใน
บริษัทมาก่อน
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

4 มีความกล้าในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง

ความสามารถในการ
ตัดสินใจ

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนำเสนอผลงาน 
“แนวทางการลดปัญหา
การ Check Stock   
ผิดพลาด”

แสดงความมั่นใจว่า
แนวทางการลดปัญหา
ใช้ได้จริง

5 มีความสามารถในการ
ประสานงาน            
มีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถสร้างสัมพันธ์
ภาพอันดีกับผู้อื่นด้วย
พื้นฐานความเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างมี
จิตวิทยา โดยปราศจาก
ข้อขัดแย้งใดๆ ใน 
สถานประกอบการ

เพื่อนร่วมงานให้การ
ยอมรับ

มอบหมายงานที่ต้อง
ประสานงานกับคนใน
แผนก/ฝ่ายต่างๆ ทั้ง
โรงงาน

พนักงานที่ได้รับการ
ประสานงานให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับ
นักศึกษาในทางที่ดี

6 มีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม       
การประสานงาน    
การมอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิด
ชอบพร้อมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกต่อเพื่อน
ร่วมงาน โดยการ
แสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

เพื่อนร่วมงานยอมรับ
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม

มอบหมายงาน         
ในลักษณะของการ   
แก้ปัญหาที่ต้องทำเป็น
ทีมด้วยการแบ่ง Zone 
การ Check Stock 
และขายงานให้ลูกค้า
ด้วยกัน

พนักงานในแผนกฝ่าย
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยว
กับนักศึกษาในทางที่ดี
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(KPIs)

7 มีความกระตือรือร้น
และความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งมีความเป็น     
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

1) เพื่อนร่วมงาน
ยอมรับความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม
2) ความสามารถในการ
เป็นผู้ตาม

มอบหมายงาน         
ในลักษณะของการ   
แก้ปัญหาที่ต้องทำเป็น
ทีมด้วยการแบ่ง Zone 
การ Check Stock 
และขายงานให้ลูกค้า
ด้วยกัน

พนักงานที่เกี่ยวข้อง  
ทุกคนให้ข้อมูลย้อน
กลับเกี่ยวกับนักศึกษา
ในทางที่ดี

8 มีความสามารถในการ
ริเริ่มแสดงความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ในสถาน
ประกอบการที่อาจมี
ความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์

1) ความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็นใน
มุมมองที่แตกต่าง
2) ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์

มอบหมายงานให้เข้า
ร่วมประชุมและให้นำ
เสนอความเห็นในงาน
ทุกเช้าด้วย Kizuki คือ
การฝึกสร้างต่อมสงสัย
ในงานอยู่เป็นประจำ

นักศึกษากล้าให้ความ
เห็น

9 ความสามารถในการ

บริหารอารมณ์ (EQ) ที่
เกิดจากความกดดัน

จากการทำงานและ

เพื่อนร่วมงาน

ความสามารถในการ
ควบคุมสติ ระงับ
อารมณ์โกรธใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

มอบหมายงานจากง่าย
ไปยาก ให้เรียนรู้การ
ทำงานและวัฒนธรรม
ในองค์กร จนเกิดความ
ไว้วางใจ และให้งานที่
เหมาะสมกับความ
สามารถ เมื่อเริ่มสนุก
กับงานและปรับตัวได้
แล้วจึงเพิ่มงานให้ยาก
ขึ้น

นักศึกษาสามารถ
ควบคุมอารมณ์ในการ
ทำงานได้อย่าง
สม่ำเสมอ

10

(ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้

เรียน)
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ภาคผนวก ฉ
แบบติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานของนักศึกษา
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แบบติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานของนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รวมระยะเวลา 7 สัปดาห์

ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................

๏ ข้อมูลนักศึกษา พี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง...........................................................ตำแหน่ง...........................................
โทรศัพท์.............................................................E-mail.............................................................

2. ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย.........................................................................
โทรศัพท์.............................................................E-mail.............................................................
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................

3. ชื่อ-สกุล นักศึกษา (1).................................................................รหัส..................................
สาขาวิชา....................................................................................................................................

4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา (2).................................................................รหัส..................................
สาขาวิชา....................................................................................................................................

5. ชื่อ-สกุล นักศึกษา (3).................................................................รหัส..................................
สาขาวิชา....................................................................................................................................

1. หัวข้อโครงงาน (ภายในสัปดาห์ที่ 1)

หัวข้อโครงงาน

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

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

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

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงาน (ภายในสัปดาห์ที ่2)

วัตถุประสงค์โครงงาน

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

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

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

...........................................................................................................................................
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เป้าหมายโครงงาน

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

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

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

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

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

คำอธิบาย 
วัตถุประสงค์

เป็นการระบุสิ ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จากการทำ 
โครงงาน ต้องมีความชัดเจน แต่ละวัตถุประสงค์ต้องมีผลหนึ่งเดียว 
สามารถวัดและตรวจสอบได้  วัตถุประสงค์ต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
โครงงาน

เป้าหมาย

เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปให้ถึง เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ควรกำหนดเป็นผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมหรือเชิงปริมาณ เป้าหมายต้องมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

3. สาระสำคัญของความรู้จากชั้นเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน 
(ภายในสัปดาห์ที่ 2)

สาระสำคัญของความรู้จากรายวิชาในชั้นเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบาย

การนำความรู้ หลักการ หรือทฤษฎจีากชั้นเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำ
โครงงาน 
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4. วิธีการดำเนินโครงงาน (ภายในสัปดาห์ที่ 3)

วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบาย

เป็นการระบุวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู ้ หลักการ และ
ทฤษฎีที ่ได้เรียนจากชั้นเรียน ทั้งนี ้วิธีการหรือขั ้นตอนเหล่านั ้นต้องนำไปสู่
วัตถุประสงค์และ  เป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ภายในสัปดาห์ที ่6)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบาย

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการหรือขั้นตอน

การแก้ไขปัญหาในข้อ 4 โดยใช้ความรู ้หลักการ และทฤษฎีที่ได้เรียนจากชั้นเรียน 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องนำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น

6. ผลงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานประกอบการที่เกิดจากการทำโครงงาน      

(ภายในสัปดาห์ที่ 6)

ผลงานที่เกิดจากการทำโครงงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นแก่สถานประกอบการจากการทำโครงงาน อาจเป็นตัวเงิน หรือในรูปของ
ชิ้นงานที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะจากการทำโครงงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบาย

เป็นการนำเสนอภาพรวมจากการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละรายวิชาว่า   
ผลรวมที่เกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรต่อสถานประกอบการ ทั้งนี้ผลงานที่เกิดขึ้น
ต้องสอดรับกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน และแสดงให้เห็นว่าผลงานบรรล ุ    
เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร
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7. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน              

(ภายในสัปดาห์ที่ 7)
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบาย

เป็นการนำเสนอความรู ้และประสบการณ์ใหม่ที ่ได้รับหลังจากได้นำความรู ้    
หลักการ ทฤษฎี จากชั้นเรียนไปใช้ปฏิบัติหน้างานจริง ณ สถานประกอบการ

__________________________
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่าง แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ ปวส.
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ตัวอย่าง

แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ ปวส.
บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา........................................................
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................
ชื่อพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ.......................................................................................................................
หัวข้อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โปรดระบุ  (✓) ผู้ประเมินในช่องสี่เหลี่ยม            ❑ นักศึกษา            ❑ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

คำชี้แจง   โปรดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการพูดคุยกับนักศึกษาในประเด็นที่กำหนด 
และให้ระดับคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ลงในช่องระดับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา

ไม่ตอบ หมายถึง ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะนั้น

5 หมายถึง ดีเยี่ยม: ผู้เรียนทำด้วยความชำนาญมาก มีทักษะสูง มีแรงจูงใจ 
และต้องปรับปรุงศักยภาพอีกเพียงเล็กน้อย

4 หมายถึง ดีมาก: ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะตามกรอบการทำงานดีมาก และ
มีเพียงบางส่วนต้องปรับปรุง

3 หมายถึง ดี: ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ มีความสามารถตามกรอบ 
การทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตนเองอย่าง
ชัดเจน

2 หมายถึง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการ ต้องใช้
ความพยายามมากขึ้นหรือจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

1 หรือ 0 หมายถึง ต่ำมาก: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการมาก ไม่มีทัศนคติ
และแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร

1 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1) ระบุปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารกับพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2) มีแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1) ระบุปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารกับพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2) มีแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1) ระบุปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารกับพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2) มีแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

1

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

1

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

2 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

2

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

2

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

3 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

3

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

3

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

4 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ปราศจากความขัดแยังในการทำงาน

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษารู้สึกไม่ชอบพนักงานคนใดบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ปราศจากความขัดแยังในการทำงาน

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษารู้สึกไม่ชอบพนักงานคนใดบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ปราศจากความขัดแยังในการทำงาน

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษารู้สึกไม่ชอบพนักงานคนใดบ้าง

4

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

4

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

5 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนที่จะเป็นพนักงานของบริษัทได้ควรมีพฤติกรรมอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนที่จะเป็นพนักงานของบริษัทได้ควรมีพฤติกรรมอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนที่จะเป็นพนักงานของบริษัทได้ควรมีพฤติกรรมอย่างไร

5

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

5

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd.

6 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นพนักงานประจำของบริษัทได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มีความพร้อมในการทำงานซ่อมบำรุงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษามีความพร้อมมากน้อยเพียงไรในการเป็นพนักงานซ่อมบำรุง
2) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอให้ทำงานในบริษัทนี้หลังสำเร็จการศึกษาจากใครบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นพนักงานประจำของบริษัทได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มีความพร้อมในการทำงานซ่อมบำรุงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษามีความพร้อมมากน้อยเพียงไรในการเป็นพนักงานซ่อมบำรุง
2) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอให้ทำงานในบริษัทนี้หลังสำเร็จการศึกษาจากใครบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นพนักงานประจำของบริษัทได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มีความพร้อมในการทำงานซ่อมบำรุงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษามีความพร้อมมากน้อยเพียงไรในการเป็นพนักงานซ่อมบำรุง
2) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอให้ทำงานในบริษัทนี้หลังสำเร็จการศึกษาจากใครบ้าง

6

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

6

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

7 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

7

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

7

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

ความเห็นอื่นๆ .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................
(.....................................................................)
วันที่................................................................
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ภาคผนวก ซ
ตัวอย่าง แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวอย่าง

แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักศึกษา...............................................................................สาขาวิชา........................................................
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................
ชื่อพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ.......................................................................................................................
หัวข้อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โปรดระบุ  (✓) ผู้ประเมินในช่องสี่เหลี่ยม            ❑ นักศึกษา            ❑ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

คำชี้แจง   โปรดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการพูดคุยกับนักศึกษาในประเด็นที่กำหนด 
และให้ระดับคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ลงในช่องระดับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา

ไม่ตอบ หมายถึง ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะนั้น

5 หมายถึง ดีเยี่ยม: ผู้เรียนทำด้วยความชำนาญมาก มีทักษะสูง มีแรงจูงใจ 
และต้องปรับปรุงศักยภาพอีกเพียงเล็กน้อย

4 หมายถึง ดีมาก: ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะตามกรอบการทำงานดีมาก และ
มีเพียงบางส่วนต้องปรับปรุง

3 หมายถึง ดี: ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ มีความสามารถตามกรอบ 
การทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตนเองอย่าง
ชัดเจน

2 หมายถึง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการ ต้องใช้
ความพยายามมากขึ้นหรือจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

1 หรือ 0 หมายถึง ต่ำมาก: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการมาก ไม่มีทัศนคติ
และแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร

1 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและสังคมโดยไม่มี
การฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่มีการกระทำผิดระเบียบของสถานประกอบการหรือภายนอกสถานประกอบการ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเคยทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือไม่ 
2) นักศึกษาเคยทำผิดในเรื่องอะไรบ้าง เหตุผลที่ทำผิด เพราะอะไร (ถ้าไม่เคยข้ามข้อนี้)
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับผู้ที่ชอบทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการ

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและสังคมโดยไม่มี
การฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่มีการกระทำผิดระเบียบของสถานประกอบการหรือภายนอกสถานประกอบการ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเคยทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือไม่ 
2) นักศึกษาเคยทำผิดในเรื่องอะไรบ้าง เหตุผลที่ทำผิด เพราะอะไร (ถ้าไม่เคยข้ามข้อนี้)
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับผู้ที่ชอบทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการ

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการและสังคมโดยไม่มี
การฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ไม่มีการกระทำผิดระเบียบของสถานประกอบการหรือภายนอกสถานประกอบการ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเคยทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือไม่ 
2) นักศึกษาเคยทำผิดในเรื่องอะไรบ้าง เหตุผลที่ทำผิด เพราะอะไร (ถ้าไม่เคยข้ามข้อนี้)
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับผู้ที่ชอบทำผิดกฎระเบียบของสถานประกอบการ

1

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

1

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

2 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน  
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) นำเสนอแนวทางวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม  การประเมินผล โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารับผิดชอบโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไร
3) นักศึกษามีการออกแบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
4) นักศึกษาประเมินอย่างไรว่าโครงงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จแล้ว
5) ในระหว่างการทำโครงงานนักศึกษามีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน  
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) นำเสนอแนวทางวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม  การประเมินผล โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารับผิดชอบโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไร
3) นักศึกษามีการออกแบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
4) นักศึกษาประเมินอย่างไรว่าโครงงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จแล้ว
5) ในระหว่างการทำโครงงานนักศึกษามีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน  
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) นำเสนอแนวทางวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม  การประเมินผล โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารับผิดชอบโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไร
3) นักศึกษามีการออกแบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
4) นักศึกษาประเมินอย่างไรว่าโครงงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จแล้ว
5) ในระหว่างการทำโครงงานนักศึกษามีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

2

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

2

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

3 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
ได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการต่อยอดความรู้
3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้
4) ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ในการทำโครงงานนักศึกษาใช้ความรู้ที่เรียนมาอะไรบ้าง
2) นักศึกษานำความรู้มาใช้อย่างไร และความรู้เหล่านั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงไร
3) มีอะไรบ้างที่นักศึกษาคิดขึ้นเองเพื่อใช้ในการทำโครงงาน
4) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานทำให้เกิดสิ่งใหม่อะไรบ้างกับบริษัท

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
ได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการต่อยอดความรู้
3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้
4) ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ในการทำโครงงานนักศึกษาใช้ความรู้ที่เรียนมาอะไรบ้าง
2) นักศึกษานำความรู้มาใช้อย่างไร และความรู้เหล่านั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงไร
3) มีอะไรบ้างที่นักศึกษาคิดขึ้นเองเพื่อใช้ในการทำโครงงาน
4) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานทำให้เกิดสิ่งใหม่อะไรบ้างกับบริษัท

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
ได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการต่อยอดความรู้
3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้
4) ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ในการทำโครงงานนักศึกษาใช้ความรู้ที่เรียนมาอะไรบ้าง
2) นักศึกษานำความรู้มาใช้อย่างไร และความรู้เหล่านั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงไร
3) มีอะไรบ้างที่นักศึกษาคิดขึ้นเองเพื่อใช้ในการทำโครงงาน
4) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานทำให้เกิดสิ่งใหม่อะไรบ้างกับบริษัท

3

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

3

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

4 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการตัดสินใจ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ผลของการจัดทำโครงงานเป็นอย่างไร
2) ทำไมนักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกทำแบบดังกล่าว
3) นักศึกษาคิดว่าการเลือกทำแบบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ทั้งในเชิงบวก
และลบ

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการตัดสินใจ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ผลของการจัดทำโครงงานเป็นอย่างไร
2) ทำไมนักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกทำแบบดังกล่าว
3) นักศึกษาคิดว่าการเลือกทำแบบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ทั้งในเชิงบวก
และลบ

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการตัดสินใจ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) ผลของการจัดทำโครงงานเป็นอย่างไร
2) ทำไมนักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกทำแบบดังกล่าว
3) นักศึกษาคิดว่าการเลือกทำแบบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ทั้งในเชิงบวก
และลบ

4

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

4

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

5 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้
อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจาก
ข้อขัดแย้งใดๆ ใน สถานประกอบการ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้หลักการใดบ้างในการประสานงานกับพนักงานในแผนก/ฝ่ายอื่น
2) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจมากน้อยเพียงไรหากได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
3) ในการประสานงานแต่ละครั้งนักศึกษาได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้
อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจาก
ข้อขัดแย้งใดๆ ใน สถานประกอบการ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้หลักการใดบ้างในการประสานงานกับพนักงานในแผนก/ฝ่ายอื่น
2) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจมากน้อยเพียงไรหากได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
3) ในการประสานงานแต่ละครั้งนักศึกษาได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้
อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา โดยปราศจาก
ข้อขัดแย้งใดๆ ใน สถานประกอบการ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้หลักการใดบ้างในการประสานงานกับพนักงานในแผนก/ฝ่ายอื่น
2) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจมากน้อยเพียงไรหากได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
3) ในการประสานงานแต่ละครั้งนักศึกษาได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงไร

5

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

5

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

6 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่ายขอความช่วยเหลือ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเป็นผู้นำพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่ายขอความช่วยเหลือ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเป็นผู้นำพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่ายขอความช่วยเหลือ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเป็นผู้นำพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ในแผนก/ฝ่าย

6

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

6

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

7 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม
2) ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อถูกสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อเสนอความเห็นแล้วไม่มีผู้ใดให้การยอมรับ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรที่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยเลย แต่เป็นคำสั่งของหัวหน้างาน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม
2) ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อถูกสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อเสนอความเห็นแล้วไม่มีผู้ใดให้การยอมรับ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรที่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยเลย แต่เป็นคำสั่งของหัวหน้างาน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม
2) ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อถูกสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อเสนอความเห็นแล้วไม่มีผู้ใดให้การยอมรับ
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรที่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยเลย แต่เป็นคำสั่งของหัวหน้างาน

7

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

7

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

8 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสถานประกอบการที่อาจมีความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่าง
2) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องออกความเห็นที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในแผนก/ฝ่าย
2) บุคคลอื่นยอมรับในความเห็นต่างของนักศึกษามากน้อยเพียงไร พร้อมยกตัวอย่าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสถานประกอบการที่อาจมีความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่าง
2) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องออกความเห็นที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในแผนก/ฝ่าย
2) บุคคลอื่นยอมรับในความเห็นต่างของนักศึกษามากน้อยเพียงไร พร้อมยกตัวอย่าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสถานประกอบการที่อาจมีความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่าง
2) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องออกความเห็นที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในแผนก/ฝ่าย
2) บุคคลอื่นยอมรับในความเห็นต่างของนักศึกษามากน้อยเพียงไร พร้อมยกตัวอย่าง

8

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

8

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

9 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถในการบริหารอารมณ ์(EQ) ที่เกิดจากความกดดันจากการทำงานและเพื่อนร่วม
งาน

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการควบคุมสติ ระงับอารมณ์โกรธในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) งานที่นักศึกษาทำมีมากน้อยเพียงไร และนักศึกษาจัดการมันอย่างไร
2) นักศึกษาทำอย่างไรเมื่อไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจต่องานที่ทำมากน้อยเพียงไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถในการบริหารอารมณ ์(EQ) ที่เกิดจากความกดดันจากการทำงานและเพื่อนร่วม
งาน

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการควบคุมสติ ระงับอารมณ์โกรธในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) งานที่นักศึกษาทำมีมากน้อยเพียงไร และนักศึกษาจัดการมันอย่างไร
2) นักศึกษาทำอย่างไรเมื่อไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจต่องานที่ทำมากน้อยเพียงไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถในการบริหารอารมณ ์(EQ) ที่เกิดจากความกดดันจากการทำงานและเพื่อนร่วม
งาน

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการควบคุมสติ ระงับอารมณ์โกรธในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) งานที่นักศึกษาทำมีมากน้อยเพียงไร และนักศึกษาจัดการมันอย่างไร
2) นักศึกษาทำอย่างไรเมื่อไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอึดอัดใจต่องานที่ทำมากน้อยเพียงไร

9

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

9

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

10 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถให้ความร่วมมือทั้งกิจกรรมในหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทด้วยความเต็มใจทุกครั้ง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากน้อยเพียงไร
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถให้ความร่วมมือทั้งกิจกรรมในหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทด้วยความเต็มใจทุกครั้ง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากน้อยเพียงไร
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถให้ความร่วมมือทั้งกิจกรรมในหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทด้วยความเต็มใจทุกครั้ง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากน้อยเพียงไร
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

10

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

10

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

11 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

11

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

11

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

ความเห็นอื่นๆ .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................
(.....................................................................)
วันที่................................................................
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ภาคผนวก ฌ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างผลการประเมินก่อนและหลังการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน

ในสภาพจริงโดยใช ้t-dependent test
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ภาคผนวก ญ
แบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมในสภาพจริง
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แบบประเมินระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง 

โครงการวิจัยเรื่อง   การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย  
การทำงานในสภาพจริง

สนับสนุนงบประมาณโดย    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.)  
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

_____________________________________________________________________________

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)  เพื่อศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน     
กับการทำงาน

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสภาวะแวดล้อม
การเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานก่อนเรียนกับหลังเรียน

คำชี้แจง  โปรดศึกษาและกรอกข้อมูล ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ     
ของท่านต่อระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง 

นิยามศัพท์

1. สภาวะแวดล้อมการเรียน หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมผู้เรียนในสถานประกอบการทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning Outcomes)    
ได้ตามที่กำหนด

2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หมายถึง การจัด
ลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนได้ทำงานในสภาพจริงที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียนกับประสบการณ์    
การทำงานในสถานประกอบการ โดยได้รับการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ ์      
การเรียนรู้ตามที่กำหนด

3. สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง หมายถึง การออกแบบสภาวะ
แวดล้อมการทำงานจริงในสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ ์   
การเรียนรู้ตามที่กำหนด

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียน    
ได้รับการพัฒนาจากการทำงานในสถานประกอบการ ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร       
ตามความต้องการของสถานประกอบการ และตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน ความหมายความหมาย

5
(มากที่สุด)

หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานมากที่สุด

4
(มาก)

หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานมาก
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3
(ปานกลาง)

หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานปานกลาง

2
(น้อย)

หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานน้อย

1
(น้อยที่สุด)

หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานน้อยที่สุด

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................
บริษัท....................................................................................................................................................
สถานะ    � นักศึกษาระดับ ปวส.                             � พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
             � นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

ที่ รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจ

ที่ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

1 สภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการ    
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

2 สภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการ   
ช่วยให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

3 ระดับสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและพี่เลี้ยงใน      
สถานประกอบการ

4 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

หลักสูตรมีความเหมาะสม

5 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

สถานประกอบการมีความเหมาะสม

6 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ

นักศึกษามีความเหมาะสม

7 นักศึกษามีศักยภาพเพียงพอต่อการเรียนรู้ใน     
สถานประกอบการ

8 รูปแบบการเรียนในสถานศึกษากับการทำงานใน

สถานประกอบการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

9 งานประจำที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการเอื่้อต่อ

การเรียนรู้

10 โครงงานที่นักศึกษาทำในสถานประกอบการเอื้อต่อ
การเรียนรู้
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ที่ รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจ

ที่ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

11 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ

12 มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในชั้นเรียนกับการ
ทำงานในสถานประกอบการ

13 นักศึกษาได้ทบทวนประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
อย่างสม่ำเสมอ

14 มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากเทียบเคียงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

15 มีการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอในระหว่างการเรียนรู้

16 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

17 นักศึกษามีพัฒนาการตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
อย่างต่อเนื่อง

18 นักศึกษามีความถนัดและมีความสามารถเพียงพอใน
การทำงาน (Employability)

19 ภาพรวมของการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้       
ในสถานประกอบการ

อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
(....................................................................................)
วันที่............................................................................
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ภาคผนวก ฏ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

รายชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะฯ

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน ได้แก ่ (1) อาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ             
รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมา (2) อาจารย ์ดร.ณัฐวัฒม ์วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(WIL) และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 3 ท่าน ได้แก่               
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2) อาจารย ์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ        
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (3) อาจารยณ์ภัทธิรา มุ่งธนวรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ได้แก ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต       
เกตุกระทุ่ม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ข้อเสนอแนะ

1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนเพื่อแก้ไปปัญหาจากสภาพจริงของ
การทำงาน ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาจาก   
สภาพจริงและสื่อสารกับครูพี่เลี้ยง อาจต้องใช้เวลาในกระบวนการนี้พอสมควร และเราสามารถเห็นผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับทั้งในเรื่องของการทำงาน พฤติกรรมการทำงาน และผลของการ
ปฏิบัติงานก็สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของกลุมตัวอย่างผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Work Integrated Learning ได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนากลุ่มตัวอย่าง
ให้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะตัดสินใจคือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้ถึงผลงาน

สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดจากแนวคิดใหม่  ๆ ก็สามารถที่จะช่วยให้การ
ทำงานมีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการทำงาน มีข้อผิดพลาดที่ลดลง และลดต้นทุน
ทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงในปัจจุบัน โดยทางวิทยาลัยได้มีการออกแบบ
การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโครงการ WIL โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในแต่ละสถานประกอบ
การได้ทำงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมของการทำงานจริงในสถานประกอบการแต่ละแห่งในระหว่างวันจันทร์

ถึงวันศุกร ์ โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตามที่ทางสถานประกอบการมอบหมายให ้ และต้อง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ในหน้างานจริง 
และถือว่าเป็นชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรนอกสถานศึกษาด้วย แล้วนำความรู้ที่ได้จากหน้างานมาบูรณาการ
เข้ากับการเรียนตามสาขาวิชาที่เรียน และทางวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องมาเรียนในสถานศึกษา
ในระหว่างวันเสาร์และอาทิตย ์ ตามวันเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนดจนครบหลักสูตร โดยทางวิทยาลัยได้จัด
ห้องเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ตรงตามสาขา
วิชาการเรียนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และได้ทำการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพความจริงทางอาชีวศึกษา
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จากการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงในปัจจุบันที ่ผ่านมา จะมีข้อดีคือ
บรรยากาศของการเรียนในสถานศึกษาจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื่องมาจากใน      
ชั้นเรียนจะมีนักศึกษาที่ทำงานอยู่สถานประกอบการหลายๆ แห่ง มาเรียนร่วมกัน นักศึกษาจะสามารถนำ
ความรู้ประสบการณ์การทำงานจริงมาเล่าสู่กันฟัง และยังเป็นการนำความรู้ อุปสรรคปัญหาการทำงานมา  
สร้างเป็นปัญหาโจทย์ในการเรียนของแต่ละวิชาที่เรียนได้ ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายในชั้นเรียนได้

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนโครงการ WIL ในการทำงานที่หน้างานตาม
สภาพจริง นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในชั้น ปวส. 1 เมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำในสาขาวิชาที่เลือกเรียนจะยัง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนโครงการ WIL     
ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษามาจากชั้น ม. 6 ดังนั้นนักศึกษาในกลุ่มนี้จะยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้าน
วิชาชีพ จะส่งผลให้นักศึกษาท้อถ่อยเพราะทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ ทำให้นักศึกษาบางคนต้องออก
จากงานและเสียโอกาสในการเรียน จึงควรมีการปรับปรุงความรู้พื ้นฐานที่เกี ่ยวกับหน้างานในแต่ละ      
สถานประกอบการแต่ละแห่งให้กับนักศึกษาก่อน

3. ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการ
ศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในรายละเอียดตั้งแต ่ Input Process 
Output Outcome ตลอดจนขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อนเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญ
จะทำให้การนำระบบดังกล่าวไปใช้ได้คือตัวบุคคล ได้แก ่ผู้เรียน บุคลากรจากสถานศึกษา และบุคลากรจาก
สถานประกอบการ ซึ่งจากระบบที่พัฒนามีกลไกควบคุมเพื่อการให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ สร้างแรง    
บัลดาลใจให้แก้ผู้เรียนโดยตลอดทั้งระบบ แต่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการยังขาด
แรงจูงใจ และความเต็มใจในการขับเคลื่อนระบบ จึงเป็นส่วนที่ระบบการศึกษาไทยต้องหาแนวทางในการ
จัดการที่เหมาะสมต่อไป

4. ระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง ถูกต้องตามแนวคิดและวัตถุประสงค์
ของการสร้าง มีความเป็นไปได้สูงและมีประโยชน์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของระบบในส่วนของ

4.1 ตัวป้อน ข้อที ่ 5 อาจกล่าวถึงเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงเกณฑ์การผ่านในแต่ละ
รายวิชา และในข้อที่ 3 อาจมีการวัดความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในการเรียน
และนำผลฯ มาเรียนเพิ่ม

4.2 กระบวนการ อาจต้องเพิ่มข้อที่กล่าวถึงการเรียน Online หลังเลิกจากการทำงาน 
และเพิ่มการกล่าวถึงเกณฑ์ในข้อที่ 4 ลงในคำอธิบายระบบ

4.3 กลไกควบคุม อาจเปลี่ยนชื่อเป็น “ฐานการช่วยเหลือ”
4.4 ข้อมูลป้อนกลับ อาจประเมินความพึอพอใจผู้ประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์
ในภาพรวมเป็นระบบที่ออกแบบได้ดีมาก

5. Job Description ของงานที่ปฏิบัติ อาจไม่ครอบคลุมกับบางรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์
และพี่เลี้ยงต้องวางแผนการปฏิบัติงานและลักษณะงานที่รับผิดชอบในสถานประกอบการร่วมกันอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง

6. สภาพการทำงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามภารกิจหรือ
วัฒนธรรมองค์กร การเตรีมความพร้อมในรูปแบบเดียวกันให้ผู้เรียนอาจไม่เพียงพอ ควรแยกเตรียม      
ความพร้อมเป็นกลุ่มย่อยแบ่งตามประเภทของสถานประกอบการหรือลักษณะงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเพิ่ม

เติม
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ภาคผนวก ฎ
คู่มือ การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
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คู่มือ

การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยมีแนวนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) ทั้งในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาโดยบรรจุไว้ในแนวนโยบายและแผนงานทุกระดับ ตั้งแตยุทธศาสตร์ชาต ิ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ที่ได้ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที ่ 82 ก 13 
ตุลาคม 2561 ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ประเด็นที ่ 4.3 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัต ิ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้
ของตนเองได ้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้
ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อม        
ของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา (สำนักงาน    
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตร,ี  2559) แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมายหนึ่งที่สำคัญ คือ การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได ้มีเป้าหมาย
ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนโรงงานตามมาตรฐาน       
ที่กำหนดเพิ่มขึ้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้นำ
เสนอแนวโน้มการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ

การพัฒนาประเทศด้วยการเร่งประสานงานกับภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัด   
การเรียนการสอนทวิภาคี การบูรณาการการเรียนรู ้ควบคู่กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ     
นอกจากนี้คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที ่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื ่อให้สามารถมีความรู ้และทักษะใหม่ที ่สามารถ       
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557) และจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้น
การผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาค ี   
อีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรีียน” โดยมุ่ง
เน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าวจะพบว่าประเทศไทยมีแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

อย่างจริงจังและเป็นระบบ อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2558 ยังเปิดโอกาสให้
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สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา เช่น องค์การ
มหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) แต่ยังมีประเด็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบว่าสถานประกอบการต่าง  ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมมากน้อย
เพียงไร จากการสำรวจสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในสถานศึกษา
และสถานประกอบการ จำนวน 80 แห่ง ที่จัดมามากกว่า 10 ปี  เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบหนึ่งใน
หลายๆ ปัญหา 3 อันดับแรก คือ งานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ 
ไม่มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขาดการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ขาดความร่วมมือจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  (อลงกต ยะไวทย ์ และคณะ, 2560) 
ประเด็นดังกล่าวจำเป็นจะต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ใน

สถานประกอบการต้องมีสภาวะแวดล้อมการเรียนอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาต้องไม่ถูกนำไปทดแทนแรงงานที่ขาดหรือเป็นแรงงานราคาถูกใน       
สถานประกอบการซึ่งเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา และไม่สามารถบรรลุแผนการจัดการศึกษาของ
ประเทศได้

เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกประกอบกับการ

ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงของประเทศ นักศึกษาที่ถูกรับเข้าฝึกงานในสถานประกอบการจึงมักถูกใช้เป็น
แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได ้ จากประเด็นดังกล่าวทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาเอง สถานศึกษา และสถานประกอบการ การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียน    
ด้วยการทำงานในสภาพจริงเพื่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำให้     
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระหว่างการทำงาน    
สถานประกอบการได้แรงงานที่มีคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได ้ และสถานศึกษาได้
สถานการณ์จริงที่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนและสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได ้   
การสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนร่วมกัน 
ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและส่งผลต่อ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถจัดการเรียนการสอน    
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานหรือการเรียนในสภาพจริง (Work Integrated Learning: WIL)    
เช่น การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทวิภาค ีหรือ สหกิจศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (Learning Outcomes)     
เมื่ออยู่ในสภาพการทำงานจริง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน ์ (Winning Solution) ทั้งนักศึกษา         
สถานศึกษา และสถานประกอบการ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. สภาวะแวดล้อมการเรียน หมายถึง องค์ประกอบแวดล้อมผู้เรียนในสถานประกอบการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามที่กำหนด
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2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หมายถึง การจัด
ลักษณะงานให้แก่ผู้เรียนได้ปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานใน

สถานประกอบการ โดยได้รับการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
กำหนด

3. สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง หมายถึง การจัดสภาวะแวดล้อม
การทำงานจริงในสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้   
ตามที่กำหนด ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

3.1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาด
หวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการทำงานในสถานประกอบการ ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร ตามความต้องการของสถานประกอบการ และตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล

3.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การเรียนรู้จากการทำงานของผู้เรียนแต่ละบุคคลในสถานประกอบการ เช่น เพศ ระดับการศึกษา       
ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง

3.3 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน หมายถึง การให้ความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นแก่  
ผู้เรียน เพื่อให้มีความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ เช่น การเตรียมทักษะชีวิต การกำหนดเป้าหมาย
อาชีพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศคติที่ดีในการเรียนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานของ     
ผู้ปกครอง

3.4 ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
หมายถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงตามที่สถานศึกษากำหนดตามคู่มือการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือรูปแบบอื่นๆ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด

3.5 เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หมายถึง 
การกำหนดลักษณะงานที่มอบหมายให้ผู ้เรียนปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งเน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ

3.6 กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง หมายถึง วิธีการหรือ
แบบแผนการเรียนรู้จากการทำงานที่สำคัญในระหว่างที่ผู้เรียนทำงานในสถานประกอบการ

3.7 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ หมายถึง รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการทำงานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับ

การทำงานในสถานประกอบการ

3.8 การสะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง หมายถึง      
การกำหนดให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์การทำงานของตนทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุด   
การทำงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก ่ การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ 
การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน และการสะท้อนคิด     
แบบรอบเดียวและสองรอบ

3.9 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง หมายถึง การกำหนดให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
ด้วยการทบทวนประสบการณ์ที่ตนเองได้รับโดยวิธีการต่างๆ แล้วทำการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่อยู่ในรูปคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นระบบ ได้แก ่การพูดด้วยการตอบคำถาม 
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การเขียนด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์ และการนำเสนอผลงานและการจัดทำแฟ้ม
สะสม  ผลงาน

3.13 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง หมายถึง วิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนในระหว่าง
การทำงานของอาจารย์จากสถานศึกษาและพี้เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็น

ระบบ ได้แก ่ ต้องสนับสนุนการเรียนรู ้ สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ความเอาใจใส่ของผู้           
ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับติดตามผลการเรียนรู้

3.14 การประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง หมายถึง          
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระหว่างและหลังการทำงานในสถานประกอบการของผู้เรียนด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อม ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต และนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีการบูรณาการ
มากขึ้น

3.10 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

3.11 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของสถานประกอบการ 
หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะของผู ้เร ียนที ่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที ่         
สถานประกอบการต้องการ

3.12 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ผู้เรียนต้องการ

กระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง

แนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของผู้เรียนในสถาน

ประกอบการที่ทุกฝ่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
๏ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (ตัวป้อน)
ก่อนนักศึกษาจะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ควรมีการเตรียมการทุกด้านที่จำเป็น เพื่อให้การบูรณาการการเรียนกับการทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
จึงมีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้เรียน
ต้องร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปของคุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาจากการทำงานในสถานประกอบการมี 3 ด้าน  ได้แก่ 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน

2. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (Diverse Learners) เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้จากการทำงานของผู้เรียนแต่ละบุคคลในสถานประกอบการ การกำหนด  
ลักษณะงาน ความยากง่ายของงาน ตลอดจนขั้นตอนการสอนงานแก่ผู้เรียน จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น เพศ ระดับการศึกษา ความต้องการ ความสามารถ ภูมิหลัง เป็นต้น

3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน เป็นการให้ความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นแก่ผู้เรียน    
เพื่อให้มีความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ เช่น การเตรียมทักษะชีวิต การกำหนดเป้าหมายอาชีพ 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศคติที่ดีในการเรียนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานของผู้ปกครอง
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4. เลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(WIL Model) เป็นลักษณะการจัดการเร ียนการสอนในสภาพจริงตามที ่สถานศึกษากำหนด               
การเลือกประเภทใดขึ้นอยู่กับการจัดแผนการเรียนของหลักสูตร ระยะทางระหว่างสถานศึกษาและ      
สถานประกอบการ ระดับความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และความพร้อมของคณาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน        
10 ประเภท ดังนี ้ 1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2) การเรียนสลับกับการทำงาน               
3) สหกิจศึกษา 4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 5) หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม  6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 7) การบรรจุให้ทำงานหรือ   
การฝึกเฉพาะตำแหน่ง 8) การปฏิบัติงานภาคสนาม 9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎ ี  
10) การต่อยอดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานรูปแบบใหม่ (New 
Models) 

5. เลือกเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
เป็นการกำหนดลักษณะงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งเน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดหรือเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเน้นการทำงานประจำในสถานประกอบการ    
การจะเลือกเครื ่องมือประเภทใดขึ ้นอยู ่ก ับลักษณะของธุรกิจ ลักษณะงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ          
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทำงานในข้อ 4 โดยเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน    
ประกอบด้วย

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น การเรียน
ด้วยปัญหา โครงงาน และการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลึกและมีศักยภาพ
ในการทำงานที่ซับซ้อน ถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในสภาพจริงด้วยการแก้ปัญหา ทำโครงงาน และการวิจัย 
ผู้เรียนต้องสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู ่สืบเสาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ เรียบเรียง และสื่อสาร
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้

1.1) การเรียนด้วยการแก้ไขปัญหา เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหาในสภาพจริง 
เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยความรู้จากบางรายวิชา หรือเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลอาจใช้
เวลาไม่นานเพื่อแก้ปัญหา และปัญหาจะหมดไปเมื่อได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

1.2) การเรียนด้วยการทำโครงงาน เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน    
ในสภาพจริง ต้องบูรณาการความรู้หลายวิชา จำเป็นต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการของ
แต่ละศาสตร์ มีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ   
จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อแก้ปัญหา และต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

1.3) การเรียนด้วยการทำวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าในสภาพจริงด้วยกระบวนการ
ทางระเบียบวิธีวิจัย ต้องบูรณาการความรู้อย่างรอบด้านและครอบคลุมประเด็นในการวิจัย มีการออกแบบ
และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างแม่ยำเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ตามหลักทางสถิติโดยอาศัย       
ความน่าจะเป็น ต้องนำเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัย

กระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทั้ง 3 ประเภท มักอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน 
ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง การระบุสาระความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน     
การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายสิ่งที่ได้รับ
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2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน เป็นการทำงานในสภาพจริงอย่างเป็น
ระบบ เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักการ ดังนี้

2.1) ประสบการณ์ในสถานที ่ทำงานต้องถูกจัดเตรียมหรือกลั ่นกรองแล้ว          
โดยสถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตบัณฑิตของสถานศึกษานั้นๆ

2.2) ประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากสถานที ่ทำงานต้องสอดคล้องกับสิ ่งที ่ศ ึกษา          
ในสถานศึกษา

2.3) ระหว่างการทำงานผู้เรียนต้องมีตำแหน่งงาน และลักษณะงานที่ชัดเจน
2.4) ระหว่างการทำงานต้องมีเกณฑ์การวัดผลงานของผู้เรียน (KPIs) ที่แสดงถึง     

ความสำเร็จและต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

2.5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาการทำงาน

๏ ขั้นที่ 2 การเรียนการสอนในสภาพจริงด้วยการทำงาน (กระบวนการ)
เป็นการจัดการเรียนการสอนในระหว่างผู้เรียนทำงานในสถานประกอบการ เป็นขั้นตอนที่

สำคัญมาก การบูรณาการการเรียนกับการทำงานจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นสำคัญ          
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสภาพจริง (Integration) เป็น     
วิธีการหรือแบบแผนการเรียนรู้จากการทำงานที่สำคัญในระหว่างที่ผู ้เรียนทำงานในสถานประกอบการ  
ได้แก่

1) เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่คาดหวัง ด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นจากภายใน จะทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

2) การลงมือทำและการสะท้อนสิ่งที ่ได้จากการเรียนรู ้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ         
การทดสอบ การสะท้อนความรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียน

3) รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนดเป้าหมายและ         
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง

4) เชื่อมโยงความรู้สึกกับความรู้ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่าง   
การทำงานกับความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียน

5) สนทนากับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการสะท้อนคิดประสบการณ์
จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

6) พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ ด้วยการฝึกทำซ้ำๆ แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้    
ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด

2. จัดกลยุทธ์การสอนเพื ่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ (WIL 
Strategies) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการทำงานระหว่าง
การเรียนในชั้นเรียนกับการทำงานในสถานประกอบการ การเลือกกลยุทธ์ใดขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานที่เลืิอกไว้ในขั้นที่ 1 ได้แก่

1) ทำงานแล้วเรียนทฤษฎ ี ให้ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพจริงก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎี 
สามารถใช้กับผลลัพธ์การเรียนรู้แบบกว้างในเชิงของอาชีพ เช่น การสื่อสาร การฟัง และการตัดสินใจ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ เช่น การประเมินผล การวัด และการฝึก
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2) เรียนทฤษฎีแล้วทำงาน ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฏีหรือหลักการก่อนแล้วจึงปฏิบัต ิ   
ในสภาพจริง

3) เรียนทฤษฎีและทำงานไปพร้อมกัน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบัติในสภาพจริง
ไปพร้อมๆ กัน

4) สลับการเรียนทฤษฎีกับทำงานต่อเนื่องจากง่ายไปยาก เป็นการสลับการเรียน     
ระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติในสภาพจริงจากง่ายไปยากอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเชิงลึกมากขึ้นเรื ่อยๆ 
เหมาะกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงที่มีระยะเวลายาวนานในหลักสูตร

3. สะท้อนคิดของผู้เรียนที่เป็นผลจากประสบการณ์ในสภาพจริง 
เป็นการกำหนดให้ผู ้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์การทำงานของตนทั้งในระหว่าง     

การทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนการสะท้อนคิดไว้อย่างเป็น
ระบบตั้งแต่เริ่มทำงานจนเสร็จสิ้นการทำงาน ได้แก่ 

1) การสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับแง่มุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ตามบริบทต่างๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ ความคิด หรือสิ่งที่เราทำเข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมหรือ      
ความเป็นจริง

2) การสะท้อนคิดเบื้องต้นและเชิงลึก
2.1) การสะท้อนคิดเบื้องต้น มุ่งอธิบายองค์ประกอบต่าง  ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

หรือการทำงานนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้กับทฤษฎีและ/หรือแผนงานและผลลัพธ์ที่ได้    
วางไว้

2.2) การสะท้อนคิดเชิงลึก เน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับบริบทของ      
โลกแห่งความเป็นจริง เชื่อมโยงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ใช้มุมมองต่าง  ๆ  ในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ใช้การอธิบายที่หลากหลายเพื่อเน้นย้ำและมองเชิงลึก

3) การสะท้อนคิดในระหว่างและหลังการทำงาน 
3.1)  การสะท้อนคิดในระหว่างการทำงาน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ทำให้บุคคลที่เผชิญกับเหตุการณ์นั้นเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

3.2) การสะท้อนคิดหลังการทำงาน เป็นการสะท้อนคิดที่มีการวางแผน โดยปกติ
แล้วจะใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว

4) การสะท้อนคิดแบบรอบเดียวและสองรอบ การสะท้อนคิดรอบเดียวเป็นการคิด
ทบทวนบนประสบการณ์เฉพาะที่เกี ่ยวข้องรวมไปถึงความเชื ่อมโยงกับทฤษฎี แต่ยังไม่พิจารณาถึง       
ความเกี่ยวข้องกับผลกระทบในภาพต่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้น การสะท้อนคิดแบบสองรอบ
เป็นการคิดทบทวนประสบการณ์โดยพิจารณาบทบาทของตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทโดยรวม 
พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติ หรือการกระทำของตนเองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4. วัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง (Learning Assessment) เนื่องจากเป็นการ
ทำงานในสภาพจริงมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมการเรียนให้

เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้เรียนสะท้อนคิดด้วยการทบทวนประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับโดยวิธีการต่างๆ ในแต่ะละด้านแล้วทำการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่อยู่ในรูป
สมรรถนะตามที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง    
โดยพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน ได้แก่
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1) การสะท้อนคิด สามารถดำเนินการได ้ 3 วิธี ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ได้แก่

1.1) การพูดด้วยการตอบคำถาม ผู้สอนต้องกำหนดประเด็นคำถามให้ผู้เรียนได้คิด
และตอบคำถามถึงประสบการณ์ที ่ได้รับจากการบูรณาการกับการทำงาน ประสบการณ์ที ่ได้รับเมื ่อ      
เปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน

1.2) การเขียนด้วยการบันทึกข้อมูลประจำวันหรือประจำสัปดาห์ เป็นการ
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ด้วยการเขียนลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้เรียน
ครุ่นคิด ทบทวน และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้  
ที่คาดหวัง

1.3) การนำเสนอผลงานและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นการ
นำเสนอความคิดรวบยอดในสิ่งที่ได้รับจากการทำงาน ผู้เรียนควรมีโอกาสนำเสนอผลงานหรือจัดส่งแฟ้ม
สะสมผลงานที่แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทำงาน โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

2) การเรียนรู้ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
สมรรถนะ คือ ความสามารถของผู ้เรียนในการทำงานที่เป็นผลมาจากการ      

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน เพื ่อให้การวัดผลการเรียนรู ้สอดรับกับ        
การประเมินผลงานของพนักงานในองค์กรทั่วไป จึงควรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นสมรรถนะที่สามารถนำ
ไปใช้ในสภาพจริงได้ โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้

1) แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดจากผู้เรียนในสภาพจริงอย่างชัดเจน 
(Behavior Objective)

2) มีความครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดทุกประเด็น
3) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม     

ทั้งกิริยาท่าทาง ทัศนคติ วิธีคิด ฯลฯ
4) สามารถวัดได้ สังเกตได้ หรือตีความจากการพูดคุยกับผู้เรียนด้วยการสะท้อนคิด
5) ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ต้องการวัดทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และผู้เรียน
การเทียบเคียงสมรรถนะ คือ การนำผลการประเมินของผู ้เรียนในระหว่าง        

การทำงานมาเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตามที่กำหนด หากพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินไม่เป็น
ไปตามที่กำหนดพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนต้องร่วมกันพิจารณากำหนดลักษณะงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้เรียนใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ต้องการ

3) การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นำผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะมาปรับปรุง  
การทำงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึก
ในหลักสูตรจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในที่สุด

๏ ขั้นที่  3 การให้คำปรึกษาในสภาพจริง (กลไกควบคุม)
เป็นวิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู ้เร ียนในระหว่างการทำงานของอาจารย์ที ่ปรึกษาจาก      

สถานศึกษาและพี้เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก่
1) สนับสนุนการเรียนรู ้ โดยช่วยกำหนดขอบเขตการเรียนรู้ วางแผนการทำกิจกรรม 

สอบถามเป็นระยะเพื่อทราบระดับการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
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2) สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้เวลาแก่ผู้เรียน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจสิ่งที่    
ผู้เรียนต้องการ สร้างความรู้สึกที่ดีและปลอดภัย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม      
เป้าหมายที่กำหนด

3) เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการแสดงออกในเชิงคุณค่าและพฤติกรรมที่สามารถสังเกต
เห็นได้ ด้วยการเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

4)  ความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ การพูดคุยหรือการปรึกษาหารือกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไปปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5) การกำกับติดตามผลการเรียนรู้ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาและพี่เลี้ยง   
ในสถานประกอบการร่วมกันกำกับติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอถึงพัฒนาการของผู้เรียน
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้

๏ ขั้นที่  4 พัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (ผลผลิต)
ผลผลิต คือ ผลการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละด้านที่ได้จากการ

สะท้อนคิดแล้วเทียบเคียงกับสมรรถนะตามที่กำหนดจากพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน จะเห็นพัฒนาการของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดตาม
ลำดับ

๏ ขั้นที่  5 ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลป้อนกลับ)
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานในสถานประกอบการ

ของผู้เรียน ด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต แล้วนำผลมาพัฒนา       
การดำเนินงานให้มีการบูรณาการมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมการเรียนระหว่างสิ่งที่
คาดหวังตามระบบการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริงกับสภาพแวดล้อมจริงในสถานประกอบการ 
ตลอดจนบรรยากาศในการทำงานของสถานประกอบการเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนกับการทำงานหรือไม่ หากมีปัญหาเกิดขึ ้นต้องหาสาเหตุที ่แท้จริงและประสานงานกับ                
สถานประกอบการเพื่อทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

2. การประเมินตัวป้อน เป็นการประเมินองค์ประกอบของตัวป้อนทั้ง 5 ตัว ว่าได้     
เตรียมการไว้แล้วเป็นอย่างดี ได้แก่ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 3 ด้าน มีการคำนึงถึง      
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มีการเลือกประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทำงานไว้ในแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว และมีการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้การจัดการเรียน  
การสอนให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินกระบวนการเรียนการสอนนั้นทำให้เกิด    
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานได้จริงหรือไม่ มีกลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎี
และปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการเรียนในสถานศึกษา มีระบบการสะท้อนคิดเพื ่อให้ผู ้เรียนทบทวน
ประสบการณ์ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพจริง

4. การประเมินผลผลิต มีการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะครบทั้ง 3 ด้าน        
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน      
เพื่อทบทวนลักษณะงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบใหม่

๏ ขั้นที่  6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการทำงาน (ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์ คือ คุณลักษณะและสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นผลต่อเนื่องจากผลผลิต   

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร เป็นคุณลักษณะและ

สมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของสถานประกอบการ   
เป ็นค ุณล ักษณะและสมรรถนะของผ ู ้ เร ียนท ี ่ เก ิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามท ี  ่              
สถานประกอบการต้องการ

3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน เป็นคุณลักษณะ
และสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการตามที่ผู้เรียนต้องการ

ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน จะถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิงสมรรถนะของผู้เรียน ที่จะ       
บ่งบอกถึงความถนัดหรือความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถกำหนด
ลักษณะงานให้ผู้เรียนทำตามความถนัดต่อไป
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โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน
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จากแผนภูมิ โครงสร้างและกลไกที่มีความสำคัญจะทำให้การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน
ประสบความสำเร็จ คือ กลไกควบคุม และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1. กลไกควบคุม เป็นการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด  
ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได ้ คือ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ต้องมอบหมายงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่นักศึกษา วัดและประเมินผลการทำงานตามผลลัพธ์การเรียนรู้ หากพบปัญหาต้อง
ปรับปรุงงานที่นักศึกษารับผิดชอบและให้คำปรึกษาแนะนำ

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทุกขั้นตอน ที่เป็นผลจากการประเมินผลการดำเนินงานและ
การปรับปรุงสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง หากผู้ที ่เกี ่ยวข้องพบว่าสภาวะแวดล้อมการเรียนในสภาพจริง        
พบปัญหาและอุปสรรค จำเป็นต้องหาแนวทางการแก่ไขร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการทำงานร่วมกันและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการ

ทำงานในสภาพจริง

แนวทางการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการ

ทำงานในสภาพจริงได้ปรับปรุงจากแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษา

ของประเทศไทย (อลงกต ยะไวทย,์ 2560) โดยทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนในสภาพจริง 
และมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิ

แผนภูม ิกรอบแนวคิดของแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 (อลงกต ยะไวทย์, 2560)
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1. สถานศึกษา ต้องมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านนโยบาย หลักสูตร คณาจารย ์ บุคลากร 
งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้เรียนที่ได้รับการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียน      
ด้วยการทำงานในสภาพจริงสามารถบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

1) มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการ
ทำงานในสภาพจริงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

2) ได้ระบุการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงไว้ในหลักสูตร
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานใน    

สภาพจริงอย่างเพียงพอ

4) กำหนดตำแหน่ง หน้าที ่ ความรับผิดชอบ ภาระงาน มาตรการสนับสนุนและจูงใจแก่
คณาจารย์และบุคลากรในการบริหารและจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงอย่างชัดเจน

5) จัดเตรียมสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชาของผู้เรียน โดยอาศัยความร่วมมือและ    
มีมาตรการจูงใจที่เป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ให้ความร่วมมือ

6) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งได้รับจากการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย
การทำงานในสภาพจริงไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน

7) กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและ   
สถานประกอบการ

2. หลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านกำลังคน หรือ
ความต้องการของผู้เรียน หรือความต้องการขององค์กรทางวิชาชีพได้อย่างแท้จริง และมีการกำหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในหลักสูตร โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

1) รายละเอียดของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

2) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคโนโลยี และ        
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน และองค์กรทางวิชาชีพ

3) มีการจัดรายวิชาทั้งกลุ่มรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ของแต่ละวิชาชีพ

4) มีการประเมินการมีงานทำและความพร้อมในการทำงานได้ทันทีของผู้เรียนหลังสำเร็จ
การศึกษา

5) มีการประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
7) ผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8) มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้โดยมีการระบุเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

ในรูปของมาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของตน แล้วกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมาย

9) มีการระบุกลไกการวัดประเมินผลผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนในสภาพจริงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ทุกด้าน
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3. คณาจารย์ ต้องมีความพร้อมและมีสมรรถนะในการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการ
ทำงานในสภาพจริง และมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง โดยมี
แนวทางการทำงานดังนี้

1) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่
คณาจารย์

2) คณาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนในสภาพจริงในทิศทางเดียวกันโดยเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

3) คณาจารย์มีทักษะในการนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานมีคุณภาพ 
กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ 
แก่ผู้เรียนและพี่เลี้ยงที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

4) คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงและสามารถนำ
ไปปฏิบัติได้

5) สร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง เช่น สร้างความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้เรียน จัดการเรียนการสอนด้วยความเต็มใจ

6) คณาจารย์มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามลักษณะสาขาวิชาชีพ 
พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีเหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียนและพี่เลี้ยง

7) คณาจารย์ควรทำหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู ้ (Facilitator) และให้คำชี้แนะ 
(Coaching) แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนคิดได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

8) คณาจารย์มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ในรายละเอียดและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วนำมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด

9) คณาจารย์ควรได้รับการรื้อฟื้น (Refresh) ให้มีคุณลักษณะเท่าทันกับความก้าวหน้า         
ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น การให้คำปรึกษาแก่
สถานประกอบการ การฝังตัวในรูปของพนักงานในสถานประกอบการ มีระบบคณาจารย์พี่เลี้ยงภายใน
สถานศึกษา

10) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงของคณาจารย์ ที่ผูกพัน
กับการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา เช่น ประเมินจากผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จของผู้เรียน 
ในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การดำเนินโครงการ

11) คณาจารย์รู้และเข้าใจสภาพการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ใน    
สภาพจริงท่ีให้ความร่วมมือ

12) คณาจารย์มีความเข้าใจสายงานแต่ละอาชีพและสามารถวิเคราะห์ลักษณะงานของ    
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่เหมาะสมกับหลักสูตร/สาขาวิชา

13) คณาจารย์สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากตำแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียน  
รับผิดชอบของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

14) คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
เพื่อกำหนดลักษณะงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
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4. ผู้เรียน ต้องมีความพร้อมและมีสมรรถนะการเรียนในสถานประกอบการ ต้องกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแบบรายบุคคลและภาพรวม โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

1) ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสภาพจริงว่าการ
ทำงานในสภาพจริงเป็นการเรียนไม่ใช่การทดแทนแรงงานราคาถูก

2) ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้กระบวนการเตรียม        
ความพร้อมสามารถยืดหยุ ่นได้ตามบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการและวัฒนธรรมของ         
สถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

3) ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะสำคัญก่อนการทำงานในสภาพจริง ดังนี้
3.1) ผู้เรียนต้องมีทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในสาขาวิชาชีพและทักษะการใช้

ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น

3.2) ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจการเรียนการสอนในสภาพจริง
3.3) ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องบรรลุ
3.4) ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้

กับสถานการณ์จริง

3.5) ผู ้เรียนต้องรู ้และเข้าใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน         
ของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง และสามารถปฏิบัติได้จริง

3.6) ผู้เรียนต้องรักการทำงาน รู้จักเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังและ        
ให้เกียรติผู้อื่นในสังคมการทำงานที่มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ

3.7) ผู้เรียนต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น การตรง
ต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด

3.8) ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากลำบาก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา

4) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองถึงลักษณะงานที่สนใจ และสถานศึกษาช่วยเสริมศักยภาพ 
การทำงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียน

5) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบผลสำเร็จและล้มเหลวในการทำงานของรุ่นที่ผ่านมา     
ให้ผู้เรียนรุ่นน้องได้เรียนรู้

6) เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
7) เตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเพื่อการ

ทำงานร่วมกับชาวอาเซียนที่อยู่ในสภาพจริงได้

8) คณาจารย์ควรมอบหมายงานที่ช่วยเพิ่มทักษะจำเป็นในการทำงานจริงให้เกิดขึ้นกับ     
ผู้เรียน

9) เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเลือกสถานประกอบการก่อนการเตรียมความพร้อมผู ้เรียน        
แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาให้สอดรับกับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ

10) ควรเชิญผู้แทนสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

11) ฝึกผู้เรียนให้รู้จักการสะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ตนเอง (Critical Reflection) เมื่อได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตน
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12) สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการทำงานของผู ้เรียนก่อนการเรียนรู ้          
ในสภาพจริง

13) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในส่วนที่หลักสูตรคาดหวัง ผู้ใช้บัณฑิต     
คาดหวัง และผู้เรียนคาดหวัง 

14) การเลือกการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงประเภทใดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากแต่ละประเภทมีจุดเน้นแตกต่างกัน

15) ควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องตามหน้าที่ ตำแหน่งงาน 
และภาระงานที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลรับผิดชอบ

5. สถานประกอบการ ต้องมีความพร้อมในการจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานใน
สภาพจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถกำกับติดตามและดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได ้โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

1) มีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงเข้าร่วม  
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขึ้นอยู่กับบริบทของ     
สถานศึกษาแต่ละแห่ง

2) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของตน      
แล้วสถานศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา

3) บุคลากรในสถานประกอบการต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน     
ในสภาพจริง และสามารถมอบหมายงานที่ท้าทาย เหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถ
ของผู้เรียน

4) สถานประกอบการต้องมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการทำงานของ  
ผู้เรียน

5) สถานประกอบการต้องจัดค่าตอบแทนและ/หรือสวัสดิการให้แก่ผู้เรียนตามที่กฎหมาย
แรงงานกำหนดและมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระหว่างการทำงาน

6) มีการจัดทำแผนกำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดระยะเวลา    
การทำงานที่สถานประกอบการ

7) มีการกำหนดคุณสมบัติของพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงเพื่อให้
ได้คุณสมบัติที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การดำเนินการขึ้นอยู่กับบริบทของ      
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแต่ละแห่ง

8) พี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจหลักการ รูปแบบ กระบวนการของการ      
จัดการเรียนการสอนในสภาพจริง และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงาน

9) พี่เลี้ยงร่วมกับคณาจารย์และผู้เรียนกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ    
ผู้เรียนจากประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันวัดผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามที่กำหนด

10) ต้องกำหนดให้การเป็นพี่เลี้ยงเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากบุคลากรทั่วไปของสถานประกอบการ
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แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง

แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง         
ได้ปรับปรุงมาจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ฉบับสมบูรณ์) (เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ึ

ขั้นที่ 1 การระบุผลลัพธ์การเรียนรู้
1. เลือกผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรที่จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนในสภาพจริง
2. พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้จากความต้องการของสถานประกอบการ และ    

ความต้องการของผู้เรียน

๏ ตัวอย่าง
1) ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องสร้างในสภาพจริง   

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

1. จุดประสงค์ของสาขาวิชา 7 ข้อ 2. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

2. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 3 ข้อ

2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์3 ข้อ 2.2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพโดยใช้    
หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 4 ข้อ

2.2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 13 ข้อ 2.2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ

2) ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องสร้างในสภาพจริงระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ข้อ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่สร้างได้ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องสร้างในสภาพจริง

2. ด้านความรู ้4 ข้อ 2. ด้านความรู้
ข้อ 3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยว
กับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน 
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน

3. ทักษะทางปัญญา 4 ข้อ 3. ทักษะทางปัญญา
ข้อ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบ 
ความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา  
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
ข้อ 4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ    
ผิดชอบ

ข้อ 1 มีความสามารถในการประสานงาน มี
มนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับ

ผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา

ข้อ 2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม      
การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน   ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

ข้อ 3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับ
ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความ
เป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม

ข้อ 4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ข้อ

ไม่มี
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3) ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องสร้างในสภาพจริง
3.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่

1) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานประกอบการ
และสังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำความผิด

2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ
ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผน
งานโดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหาร
ธุรกิจใหม่ๆ ได้

4) มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง

5) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้าง
สัมพันธ์ภาพอันดีกับผู ้อื ่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา        
โดยปราศจากข้อขัดแย้งใดๆ ในสถานประกอบการ

6) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การมอบหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน 
โดยการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

7) มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

8) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่  ๆ ในสถานประกอบ
การที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

3.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สถานประกอบการต้องการ
ความสามารถในการบริหารอารมณ์ (EQ) ที่เกิดจากความกดดันจากการ

ทำงานและเพื่อนร่วมงาน

3.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผู้เรียนต้องการ
สามารถวางแผนการผลิตได้

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมในการนำไปใช้ในสถานประกอบการในรูป

ของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

4. พัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้วยการเทียบเคียงกับสมรรถนะที่กำหนดไว ้
(Learning Benchmark)

๏ ตัวอย่าง
1) การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี

1.1) แสดงถึงสิ่งที่ต้องการวัดจากผู้เรียนอย่างชัดเจน
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1.2) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม 
ทั้งกิริยาท่าทาง ทัศนคติ วิธีคิด ฯลฯ

1.3) สามารถวัดได้ สังเกตได้ หรือตีความจากการพูดคุยกับผู้เรียนด้วยการ
สะท้อนคิดได้

1.4) ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ต้องการวัด ทั้งคณาจารย ์พี่เลี้ยง และผู้เรียน
1.5) เหมาะสมในการนำไปใช้ในสภาพจริง ทั้งง่ายและสะดวก
1.6) ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการวัด

2) ตัวอย่างเครื ่องมือวัดผลการเรียนรู ้ด้วยการเทียบเคียงกับสมรรถนะของ     
บริษัท   ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร

1 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

1

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

1

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

2 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพของได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้อง

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำโครงงาน
2) นักศึกษาคิดว่าผลจากการทำโครงงานจะช่วยอะไรบริษัทได้บ้าง

2

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

3 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานได้

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาจะนำผลของโครงงานไปใช้อย่างไร
2) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนางานของนักศึกษาอย่างไร
3) ผลของโครงงานนักศึกษาจะช่วยพัฒนาอาชีพของนักศึกษาอย่างไร

3

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

3

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

4 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานจากใครบ้าง และเสนอว่าอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานจากใครบ้าง และเสนอว่าอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟัง และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
2) นักศึกษาเคยนำเพื่อนทำงานอะไรบ้าง
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำตามเพื่อนทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย
4) นักศึกษาเคยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่าง
5) นักศึกษาเคยได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานจากใครบ้าง และเสนอว่าอย่างไร

4

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

4

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

5 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนเป็นหัวหน้างานควรมีพฤติกรรมอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนเป็นหัวหน้างานควรมีพฤติกรรมอย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
การแต่งกาย กิริยาวาจา และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
มีแนวโน้มได้รับการเสนอตำแหน่งหัวหน้างานเมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาคิดว่าควรมีการแต่งกาย และกิริยาวาจาอย่างไร เมื่อมาทำงาน
2) นักศึกษาคิดว่าคนเป็นหัวหน้างานควรมีพฤติกรรมอย่างไร

5

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

5

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ไม่เคยขาด ลา มาสาย ยกเว้นเหตุสุดวิสัย

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาขาด ลา มาสาย กี่วันแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมา
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ไม่เคยขาด ลา มาสาย ยกเว้นเหตุสุดวิสัย

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาขาด ลา มาสาย กี่วันแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมา
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ไม่เคยขาด ลา มาสาย ยกเว้นเหตุสุดวิสัย

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาขาด ลา มาสาย กี่วันแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมา
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

6

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

6

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

7 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรักและความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อองค์กร

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) เสียสละในหน้าที่และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3) ทุ่มเทต่องานที่รับผิดชอบจนงานบรรลุผลสำเร็จ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แสดงความประสงค์ที่จะทำงานกับบริษัท CPF เมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการมาทำงานแต่ละวัน
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อหัวหน้างาน
4) นักศึกษายินดีที่จะร่วมงานกับริษัทหรือไม่เมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรักและความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อองค์กร

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) เสียสละในหน้าที่และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3) ทุ่มเทต่องานที่รับผิดชอบจนงานบรรลุผลสำเร็จ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แสดงความประสงค์ที่จะทำงานกับบริษัท CPF เมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการมาทำงานแต่ละวัน
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อหัวหน้างาน
4) นักศึกษายินดีที่จะร่วมงานกับริษัทหรือไม่เมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรักและความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อองค์กร

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
1) รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) เสียสละในหน้าที่และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3) ทุ่มเทต่องานที่รับผิดชอบจนงานบรรลุผลสำเร็จ

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
แสดงความประสงค์ที่จะทำงานกับบริษัท CPF เมื่อสำเร็จการศึกษา

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการมาทำงานแต่ละวัน
2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน
3) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อหัวหน้างาน
4) นักศึกษายินดีที่จะร่วมงานกับริษัทหรือไม่เมื่อสำเร็จการศึกษา
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ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................

ขั้นที่ 3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง
5. เลือกประเภทการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริงที่สามารถพัฒนาผลลัพธ ์  

การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่กำหนดได้

๏ ตัวอย่าง
วิธ ีการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการการเร ียนกับการทำงานในแต่ละรูปแบบ            

มีความแตกต่างกัน อลงกต ยะไวทย์ และคณะ (2558: 76-81) ได้สังเคราะห์หัวใจสำคัญของการจัด       
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 9 ประเภท จากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จัก    
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 22 แห่ง ได้แก่

1. กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา
1.1 การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์เพื่อเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบ

อาชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถจัดเป็นส่วนหนึ่ง  
ของรายวิชา ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการทำงานที่สมบูรณ ์ มีองค์ประกอบ  
ที่สำคัญดังนี้

1) ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก
2) มีการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เช่น 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ
3) มีการนำประเด็นที่ได้จากการสังเกตมาสะท้อนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยนกับผู้เรียน

ด้วยกันเองและกับคณาจารย์

4) ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ (Concept) บทบาทของ
บุคคลในวิชาชีพ โดยนำเสนอในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping)

2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร
2.1 การเรียนสลับกับการทำงาน
เป็นระบบการเรียนการสอนที่สลับการเรียนในสถานศึกษากับการทำงานในสภาพจริง   

อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อใหผู้้เรียนสามารถนำความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและ 
นำประสบการณ์จากการทำงานกลับมาเป็นประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีตำแหน่งงาน   
สูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) การจัดหลักสูตรแบบแซนวิช แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) เป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับ   

การทำงานในสภาพจริงตลอดหลักสูตร

1.2) แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ 
(Academic Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการทำงาน (Work Term) ในสภาพจริง
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2) ต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เชื ่อมโยงความรู ้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับ
ประสบการณ์การทำงานในสภาพจริง

3) มีคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
4) ตำแหน่งงานท่ีผู้เรียนได้รับจะต้องสูงหรือมีลักษณะงานซับซ้อนข้ึนตามช้ันปีการศึกษา
5) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการทำงาน
6) คณาจารย์ประเมินผลการศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงประเมินผลการทำงาน 

2.2 สหกิจศึกษา
เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการจัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียน

โดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการทำงานจริงเต็มเวลา มีทั้งแบบ
สลับภาคการศึกษากับภาคการทำงานและแบบทำงานต่อเนื่องระยะยาว มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทำงานตั้งแต ่2 ภาคการทำงานขึ้นไป
1.2) แบบต่อเนื่อง 1 ภาคการทำงาน ตั้งแต ่16 สัปดาห์ขึ้นไป

2) มีการเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้แก่ผู้เรียน
3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
4) มีคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่ผ่าน     

การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงาน
5) ต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เชื ่อมโยงความรู ้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับ

ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในลักษณะงานประจำหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบ

โครงงาน

6) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในระหว่างการทำงาน
7) มีการนำเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน
8) มีการแบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและ        

ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ

2.3 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม
เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระหว่าง

สถานศึกษากับองค์กรร่วมผลิตที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้น  ๆ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีผลลัพธ ์       
การเรียนรู้ตรงตามทีต่กลงกันไว้ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ผู้ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสององค์กร ต้องสร้าง     
เป้าหมาย ข้อตกลงความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน

2) มีการประเมินจุดแข็งทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถ          
ด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรร่วมผลิต

3) ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถในการประสานและจัดการความร่วมมือ
4) เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยนำเอา

ความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้หรือภาคธุรกิจ

5) ผู ้เร ียนต้องพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานวิจัยซึ ่งเป็นปัญหาจริงจาก          
ภาคอุตสาหกรรม

6) มีคณาจารย์ประจำองค์กรร่วมผลิตดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
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7) รายงานทางวิชาการที่เกิดจากผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้ในองค์กรร่วมผลิต
หรือตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้

8) ผู้เรียนต้องนำเสนอผลงานที่สถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม
เป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของรายวิชาที ่ให้ผู ้เรียนทำงานในชุมชนหรือพื ้นที ่       

เชิงภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนาม      
แต่ละช่วงจะมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยากเมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงขึ้นตามลำดับ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ให้ผู ้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมของการทำงานในสภาพจริง เช่น ชุมชน พื้นที่               
เชิงภูมิประเทศเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

2) มีการเพิ ่มเนื ้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตาม          
ชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน

3) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อก่อนไป
ปฏิบัติงานภาคสนาม

4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานศึกษากับการทำงานภายใต้      
สภาพจริง

5) มีการนำวิธีการบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นมาสอดแทรกในหลักสูตร    
การปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การเรียนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดแบบ  
โครงงาน

6) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม
3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร

3.1 การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน
เป็นกิจกรรมให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการทำงานของผู ้ที ่ประสบ     

ความสำเร็จในการทำงานแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย และทำงานร่วมกัน สามารถจัด
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแกนของหลักสูตร ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ        
การทำงานที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) มีการกำหนดผู้ถูกติดตาม (Host/Role Model/Idol) และผู้ติดตาม (Visitor/
Guest)

2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการทำงาน เช่น 
การวางแผนการติดตาม และกิจกรรมที่ต้องติดตาม

3) ผ้ ูเร ียนหรือผู ้ต ิดตามสามารถเรียนรู ้หรือติดตามพฤติกรรมการทำงานของ              
ผู้ถูกติดตามได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการทำงานร่วมกับผู้ถูกติดตาม

4) ประเมินผลด้วยการสะท้อนคิดทั้งผู้เรียนหรือผู้ติดตามด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูก
ติดตามในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.2 การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานหรือฝึกงานเฉพาะตำแหน่งในสภาพจริงหลังจาก     

ที่เรียนในสถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู ่    
ไปด้วย มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา

182



2) ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการทำงานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการ
เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ

3) ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการทำงาน   
ในชั้นปีที่สูงขึ้น

4) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการทำงานทั้งความสามารถในการเข้าสู่งานและ     
ความสามารถในการทำงาน

5) มีคณาจารย์หรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
6) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Self-reflection) 

ระหว่างการทำงานทั้งกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์
7) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

4. กลุ่มบูรณาการก่อนสำเร็จการศึกษา
4.1 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
เป็นรายวิชาเพื่อเตรียมผู้เรียนในตำแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการก่อนสำเร็จ

การศึกษา โดยผู้เรียนควรได้งานทำในตำแหน่งนั้นทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
1) เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมทำงานได้ทันที (Work Ready)
2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่งานที่ตนสนใจ เช่น การเลือกงาน

และอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

3) มีการเรียนเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่รับ    
เข้าฝึกหรือทำงาน

4) มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้และการทำงาน (On-the-job Learning)         
ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการทำงาน ทั้งการทำงานประจำ การวิจัย หรือการพัฒนา
กระบวนการคิดแบบโครงงาน

5) ต้องมีงานและสถานประกอบการรองรับเมื่อสิ้นสุดการเรียน
4.2 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานในสภาพจริงโดยใช้ความคิดรวบยอดจากการเรียน

ตลอดหลักสูตรหลังจากเรียนในสถานศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วและอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา  
ผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วยเพื่อเติมเต็มความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 
มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ต้องเป็นการทำงานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียน
มาแล้วในระดับหนึ่ง

2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งความสามารถในการเข้าสู่งานและความสามารถ      
ในการทำงาน

3) เป็นการทำงานควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา
4) เน้นการทำงานประจำหรือการพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานที่ตรงตามสาขา

วิชาชีพ
5) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection) ทั้งระหว่าง

การทำงานและเมื่อสิ้นสุดการทำงานกับผู้เรียนด้วยกันเองและคณาจารย์

6) ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทำงานทั้งการส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน
สามารถนำรูปแบบการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการการเร ียนกับการทำงาน           

ทั้ง 9 ประเภท มาจัดวางในแผนการเรียนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา เพื่อให้เห็น    
ความสัมพันธ์และความแตกต่างในแต่ละประเภทและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ ้น         
ดังแผนภูมิ
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แผนภูม ิการจัดประเภทการบูรณาการกับการทำงานในแผนการเรียน 4 ปีการศึกษา 
(เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2561)
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ประเภทการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานยังสามารถจัดกลุ่ม

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ได้แก่

1) การเรียนสลับกับการทำงาน
2) สหกิจศึกษา
3) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

2. จัดเป็นรายวิชา ได้แก่ 
1) สหกิจศึกษา
2) การปฏิบัติงานภาคสนาม
3) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง
4) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
5) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี

3. จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ได้แก่
1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
2) การปฏิบัติงานภาคสนาม
3) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน

หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับ         
การทำงานได้อย่างสมบูรณ ์ เช่น จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน
ควบคู่หรืออยู่ในช่วงท้ายของสหกิจศึกษา การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง หรือกับการเรียน
สลับกับการทำงาน จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานภาคสนามควบคู่กับการเรียนสลับกับการทำงานหรือกับพนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน จัดผู้เรียนบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่งสอดแทรกในหลักสูตร
ร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เป็นต้น

6. เลือกเครื ่องมือที่ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถบูรณาการเรียนกับการทำงานและ      
เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น เน้นการแก้ไขปัญหา เน้นการทำโครงงาน เน้นการทำงาน    
ซึ่งสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

๏ ตัวอย่าง
1) ตัวอย่างหัวข้อโครงงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกซ่อมบำรุง บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารกับพนักงานและนำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาด้วยการระดมสมอง”

2) ตัวอย่างหัวข้อโครงงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกสินค้าพิเศษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง “การออกแบบชิ้นงานเครื่องจักรกลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
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3) ตัวอย่างหัวข้อโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที ่4 สาขาวิชาการจัดการ 
แผนก Quality Assurance Center บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง “การหาแนวทางการลดปัญหาการใช้เครื่องมือวัดที่มีความเครียดสูง”

7. เลือกรายวิชาให้สอดรับกับการบูรณาการแต่ละประเภทด้วยการเรียนรู้เพื่อการ
ทำงาน (Learning to Work) และการทำงานเพื่อการเรียนรู้ (Woking to Learn) ต่อเนื่องไปตลอด
หลักสูตร

๏ ตัวอย่าง
1) ตัวอย่างรายวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกซ่อมบำรุง บริษัท Thai Silk Products Co., Ltd. อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้บูรณาการกับการทำงาน ได้แก ่ รายวิชา 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงาน
อาชีพ มีสังเขปรายวิชาดังนี้ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง  ๆ การนำเสนอข้อมูล
หรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ และในโอกาสต่างๆ ของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ และธุรกิจ 
และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย

2) ตัวอย่างรายวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกสินค้าพิเศษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้บูรณาการกับการทำงาน ได้แก ่ รายวิชา 3000-0116 มีสังเขป
รายวิชาดังนี ้การออกแบบเครื่องจักรกล  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติ
ของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วย    
หมุดย้ำและสลักเกลียว ลิ้ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง และสกรูส่งกำลัง การทำโครงงานออกแบบ
เครื่องจักรกล

3) ตัวอย่างรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ 
แผนก Quality Assurance Center บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน              
จังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้บูรณาการกับการทำงาน ได้แก ่ รายวิชา 218316 การจัดการคุณภาพ มีสังเขป
รายวิชาดังนี ้แนวความคิด ทฤษฎ ีและวิวัฒนาการของการบริหาร การจัดการคุณภาพ ตลอดจนแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การประกันคุณภาพ รวมทั้งเครื่องมือ  ในการจัดการคุณภาพ รวมทั้ง
มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่าง  ๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพและบรรทัดฐานในการจัดการ
กลยุทธ์การแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี

8. จัดทำแผนการเรียนโดยการจัดภาคการศึกษา กลุ่มวิชา/รายวิชา และประเภท
ของการทำงานในสภาพจริงตามที่ระบุไว้

๏ ตัวอย่าง
ตัวอย่างการจัดแผนการเรียนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยนักศึกษา

ทำงานในสถานประกอบการร้อยละ 50 ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
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1) แบบที ่1

2) แบบที ่2
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3) แบบที ่3

9. ระหว่างการเรียนการสอนในสภาพจริงต้องจัดลักษณะงานและประเด็นที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนศึกษาให้สอดรับกับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสมรรถนะของผู้เรียน

๏ ตัวอย่าง
1) ตัวอย่างการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ชั้นปีที ่ 4 สาขา

วิชาการจัดการ แผนก Quality Assurance Center บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

กลยุทธ์
และทรัพยากรที่ต้องใช้

(Strategies and 
Resources)

1 มีความเคารพต่อกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของสถาน
ประกอบการและสังคม
โดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่กระทำความผิด

ไม่มีการกระทำผิด
ระเบียบของสถาน
ประกอบการหรือ
ภายนอกสถาน 
ประกอบการ

มอบหมายงานประจำ
ตามภาระงานของสถาน
ประกอบการ (Work-
based Learning)  
ภายใต้กฎระเบียบของ
สถานประกอบการ

การเรียนรู้
ประสบการณ์ด้วยการ
ทำงาน (Work-based 
Learning)
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

กลยุทธ์
และทรัพยากรที่ต้องใช้

(Strategies and 
Resources)

2 มีความรู้และความ
เข้าใจในสาระสำคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน  การปฏิบัติ
การ การควบคุมและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้ง   
การปรับปรุงแผนงาน       
โดยสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง

1) นำเสนอแนวทาง
วางแผน การปฏิบัติ 
การควบคุม          
การประเมินผล โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง 
ถูกต้อง
2) นำเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงแผนได้

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการจัดการ
คุณภาพ
2) การนำเสนอผลงาน 
“การหาแนวทางการลด
ปัญหาการใช้เครื่องมือ
วัดที่มีความเครียดสูง”

1) การเรียนรู้
ประสบการณ์โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด
2) การเรียนรู้ทฤษฎี
และปฏิบัติไปพร้อมๆ 
กัน

3) ระบบ Kaizen
4) การสะท้อนคิด

3 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ต่อยอด
กรอบความรู้เดิม      
สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้
เกิดนวัตกรรม กิจกรรม 
หรือแนวทางในการ
บริหารธุรกิจใหม่ๆ ได้

1) ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการ
ต่อยอดความรู้
3) ความสามารถในการ 
บูรณาการความรู้
4) ผลงานที่เป็น
นวัตกรรมหรือแนวทาง
ใหม่ๆ

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการจัดการ
คุณภาพ
2) การนำเสนอผลงาน 
“การหาแนวทางการลด
ปัญหาการใช้เครื่องมือ
วัดที่มีความเครียดสูง”

1) การเรียนรู้
ประสบการณ์โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด
2) การเรียนรู้ทฤษฎี
และปฏิบัติไปพร้อมๆ 
กัน

3) ระบบ Kaizen
4) การสะท้อนคิด

4 มีความกล้าในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง

ความสามารถในการ
ตัดสินใจ

1) มอบหมายงานโดย
เน้นการแก้ปัญหา 
(Problem-based 
Learning) ที่สัมพันธ์
กับงาน Kaizen และ
รายวิชาการจัดการ
คุณภาพ
2) การนำเสนอผลงาน 
“การหาแนวทางการลด
ปัญหาการใช้เครื่องมือ
วัดที่มีความเครียดสูง”

1) การเรียนรู้
ประสบการณ์โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด
2) การเรียนรู้ทฤษฎี
และปฏิบัติไปพร้อมๆ 
กัน

3) ระบบ Kaizen
4) การสะท้อนคิด
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

กลยุทธ์
และทรัพยากรที่ต้องใช้

(Strategies and 
Resources)

5 มีความสามารถในการ
ประสานงาน            
มีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถสร้างสัมพันธ์
ภาพอันดีกับผู้อื่นด้วย
พื้นฐานความเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างมี
จิตวิทยา โดยปราศจาก
ข้อขัดแย้งใดๆ ใน 
สถานประกอบการ

เพื่อนร่วมงานให้การ
ยอมรับ

มอบหมายงานที่ต้อง
ประสานงานกับคนใน
แผนก/ฝ่ายต่างๆ ทั้ง
โรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
งาน QA

1) การมอบหมายงาน
จนเกิดการพัฒนา
ทักษะ
2) การสะท้อนคิด

6 มีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม       
การประสานงาน    
การมอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิด
ชอบพร้อมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกต่อเพื่อน
ร่วมงาน โดยการ
แสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

เพื่อนร่วมงานยอมรับ
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม

มอบหมายงาน         
ในลักษณะของการ   
แก้ปัญหาที่ต้องทำเป็น
ทีมด้วยการเขียน
โปรแกรมตรวจสอบงาน
ซึ่งต้องใช้การทำงาน
เป็นทีม

1) การมอบหมายงาน
จนเกิดการพัฒนา
ทักษะ
2) การสะท้อนคิด

7 มีความกระตือรือร้น
และความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งมีความเป็น     
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

1) เพื่อนร่วมงาน
ยอมรับความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม
2) ความสามารถในการ
เป็นผู้ตาม

มอบหมายงาน         
ในลักษณะของการ   
แก้ปัญหาที่ต้องทำเป็น
ทีมด้วยการเขียน
โปรแกรมตรวจสอบงาน
ซึ่งต้องใช้การทำงาน
เป็นทีม

1) การสะท้อนคิด

8 มีความสามารถในการ
ริเริ่มแสดงความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ในสถาน
ประกอบการที่อาจมี
ความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์

1) ความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็นใน
มุมมองที่แตกต่าง
2) ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์

มอบหมายงานให้เข้า
ร่วมประชุมและให้นำ
เสนอความเห็นในงาน
ทุกเช้าด้วย Kizuki คือ
การฝึกสร้างต่อมสงสัย
ในงานอยู่เป็นประจำ

1) การเข้าร่วมประชุม 
และนำเสนอแนวคิด
2) การสะท้อนคิด
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ที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน

(Learning Outcomes)

เกณฑ์ในการประเมิน
(Assessment 

Criteria)

งานที่จะทำให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

(Placement Task)

กลยุทธ์
และทรัพยากรที่ต้องใช้

(Strategies and 
Resources)

9 ความสามารถในการ

บริหารอารมณ์ (EQ) ที่
เกิดจากความกดดัน

จากการทำงานและ

เพื่อนร่วมงาน

ความสามารถในการ
ควบคุมสติ ระงับ
อารมณ์โกรธใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

มอบหมายงานจากง่าย
ไปยาก ให้เรียนรู้การ
ทำงานและวัฒนธรรม
ในองค์กร จนเกิดความ
ไว้วางใจ และให้งานที่
เหมาะสมกับความ
สามารถ เมื่อเริ่มสนุก
กับงานและปรับตัวได้
แล้วจึงเพิ่มงานให้ยาก
ขึ้น

การมอบหมายงานจาก
ง่ายไปยาก เพื่อให้เกิด
การปรับตัว

10 สามารถอธิบายข้อ

กำหนด 
(Requirement) ของ
ระบบบริหารงาน

คุณภาพได้ (Quality 
Management)

สามารถอธิบายข้อ
กำหนดระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9000 
ได้อย่างถูกต้อง

มอบหมายงานให้
ทดลองทำหน้าที่เป็น   
ผู้ตรวจติดตามภายใน
ของฝ่าย (Internal 
Quality Audit: IQA)

การทดลองปฏิบัติงาน

2) ตัวอย่างการจัดทำใบพรรณางานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที ่ 4 สาขา
วิชาการจัดการ แผนก Quality Assurance Center บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd. อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ใบพรรณาลักษณะงาน
(Job Description)

1. ชื่อนักศึกษา นายสมชาย รักการงาน สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ปฏิบัติงานในแผนก 
Quality Assurance Center 

2. ชื่อพี่เลี้ยง คุณสมศักดิ์ แสนสำราญ ตำแหน่ง Senior Supervisor
3. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท NK Mechatronics Co., Ltd.  อำเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา
4. ลักษณะงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ (Work-based Learning)
เป็นผู้ช่วยพนักงานในศูนย์ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Center) เขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบชิ้นงานจากฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของฝ่าย 
(Internal Quality Audit: IQA) ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด หาแนวทางหรือวิธี
การพัฒนางานในหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ Kaizen ทำงานเป็นทีมร่วมกับพนักงานคนอื่นๆ 
ทั้งภายในฝ่าย ภายในบริษัท และและติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัท เข้าร่วมประชุมและนำ
เสนอความเห็นที่มีประโยชน์ต่อการทำงานทุกเช้าตามแนวคิด Kizuki นำเสนอวิธีการและผลการแก้ไข
ปัญหา/โครงงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ

5. ปัญหา/โครงงาน (Project-based Learning)
“การหาแนวทางการลดปัญหาการใช้เครื่องมือวัดที่มีความเครียดสูง”
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10. มีการวัดผลการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง

๏ ตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนระดับ ปวส. 1 บริษัท    

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาประเมินตนเอง 
และพี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา ก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน รวม 3 ครั้ง

ไม่ตอบ หมายถึง ไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะนั้น

5 หมายถึง ดีเยี่ยม: ผู้เรียนทำด้วยความชำนาญมาก มีทักษะสูง มีแรงจูงใจ 
และต้องปรับปรุงศักยภาพอีกเพียงเล็กน้อย

4 หมายถึง ดีมาก: ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะตามกรอบการทำงานดีมาก และ
มีเพียงบางส่วนต้องปรับปรุง

3 หมายถึง ดี: ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ มีความสามารถตามกรอบ 
การทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตนเองอย่าง
ชัดเจน

2 หมายถึง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการ ต้องใช้
ความพยายามมากขึ้นหรือจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

1 หรือ 0 หมายถึง ต่ำมาก: ผู้เรียนมีสมรรถนะต่ำกว่าความต้องการมาก ไม่มีทัศนคติ
และแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง

ที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร

1 ๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

๏ ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง

๏ เกณฑ์ในการประเมิน
นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

๏ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ชิ้นงานเครื่องจักรกลสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง

๏ ประเด็นการพูดคุยกับนักศึกษา (Reflection)
1) นักศึกษาทำโครงงานเรื่องอะไร
2) นักศึกษามีขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างไรบ้าง
3) ผลของโครงงานนักศึกษาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

1

โปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่านโปรดใส่ระดับค่าคะแนน 5-0 หรือ ไม่ตอบ ตามความเห็นของท่าน

1

ประเมินครั้งที่ 1 ได้................. ประเมินครั้งที่ 2 ได้................. ประเมินครั้งที่ 3 ได้.................
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