สรุปองค์ความรู้จากการบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Work integrated Learning)
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน คือ การจัดการเรียนการสอนผสมผสาน
ระหว่างความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์การทํางานหรือฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทํางานจริง งานที่
ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ โดยสถาบันการศึกษามีการ
เชื่อมโยงโลกการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันทําให้เกิดความร่วมมือ ประกอบด้วย สถานศึกษา
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ อีกทั้งสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิง
ความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทํางานยังหมายถึง การรวมกันระหว่างเรียนรู้เชิงทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติโดยใช้การเรียนรู้ทฤษฏี (Formal
- Learning) กับกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (Productive - Work) จึงเป็นระบบ
หนึ่งของการสร้างความรู้จากแหล่งความรู้หลายๆแหล่ง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
ในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ยกตัวอย่างเช่น การเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน หลักสูตรแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์นั้นเป็นหลักสูตรแรกเริ่มที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน จะเป็นใช้ระบบการเรียนในห้องเรียนและไปสู่ห้องเรียนจริง
(หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ เรียน 6 ปี ปี 1 – 3 เรียนในห้องเรียน ปี 4-6 คือการฝึกการทํางานในสถานที่จริง)
ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแข่งขันทางการค้า
และเทคโนโลยี ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นตามสภาวะเศรษฐกิจและกลไกของตลาด
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากําลังคนออกสู่ตลาดแรงงานต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
พัฒนาในด้านการศึกษาของบัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้น
สถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งจึงต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านในศาสตร์
สาขา คณะวิชานั้น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการทํางาน
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน เป็นแนวทางที่ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนํา
ความรู้ ทักษะการทํางาน ที่นักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนตามศาสตร์วิชาชีพที่เรียนมาทดลองใช้ใน
สถานที่ปฏิบัติงานก่อนการสําเร็จการศึกษา อีกทั้งองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัยยังสามารถร่วมมือกัน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน นักศึกษาจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการ
เรี ยนการสอนและหลักสู ตรที่จะฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพมากขึ้ น มี ทั กษะในการ

เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการความรู้ เข้า กั บ การทํ า งานให้ เกิ ดความเชี่ ย วชาญ ได้ รั บ โอกาสจ้ างงานหลังสํ าเร็ จ
การศึก ษา ด้ า นสถานประกอบการได้ นั ก ศึก ษาที่ มี ศั ก ยภาพและสามารถทํ า งานให้ ห น่ ว ยงานอย่ า งเต็ ม ที่
และเป็นกระบวนการของการคัดเลือกพนักงานและใช้เวลาในการฝึกพนักงานน้อยลง
ในปัจจุบันนั กศึกษาต้องคิดเป็ น ทําได้ ออกไปทํางานได้ เข้าใจบริบทของอาชีพตนเอง นักศึกษา
สามารถนําความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้จริงมากกว่าที่จะเรียนเพื่อสอบ จึงต้องมีกลไกการเรียนการสอนหลากหลาย
วิธี ทั้งนั้นจึงมีการให้สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตสามารถมากําหนดหัวข้อโครงงาน / หัวข้อวิจัย รวมถึงเป็น
กรรมการให้แสดงความเห็น ติชม เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ข้อมูลการติชมในส่วนต่างๆ ของประสบการณ์จริง
ตามศาสตร์หรือสายงานที่จะต้องไปประกอบอาชีพจริงในอนาคต สําหรับการพัฒนาในส่วนที่บกพร่องก่อน
การเริ่มทํางานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษามากกว่าที่จะเป็นหัวข้อโครงงาน / หัวข้อวิจัยที่อาจารย์คิดขึ้น
การทํางานของมหาวิทยาลัยได้ทํางานกับหลายภาคส่วนอื่นๆ หลายรูปแบบ เช่น
- Research Collaborative ทําวิจัยร่วม
- Sponsored research รับจ้างวิจัย
- Work integrated Learning การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
- Continuing Education การศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียนในวัยทํางาน
- Student Entrepreneurship การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
- Learning and Teaching development ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
- Technology transfer and Licensing ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- Academic service การบริการทางวิชาการ
การทํางานกับหลายภาคส่วนนั้นสถาบันจะต้องนําผลและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการร่วมมือ
มาพัฒนากับนักศึกษาของสถาบันได้อย่างไร เช่น การทําวิจัย ให้อาจารย์ความรู้และทักษะมากขึ้นเพื่อนํา
ความรู้กลับมาพัฒนานักศึกษาได้ดีมากขึ้น หรือนํานักศึกษาเข้าสู่การทํางานร่วมกับอาจารย์หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทํางานในสถานการณ์จริง
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการลงไปสู่คณะวิชา คือ ผล (Outcome) ของหลักสูตรมาเป็นตัว
ตั้งเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ได้รับผล (Outcome) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผลที่หลักสูตรตั้งไว้
ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกําหนด 3 ข้อ ที่จะเข้าข่าย Work integrated
Learning
1. นักศึกษาใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าที่สถานประกอบการ
2. นักศึกษาพัฒนาทักษะผ่านการทําโครงการ
3. มีการอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าเป็นระบบ

การทําโครงการเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ ความรู้ ทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ
ได้นําความรู้ด้านต่างๆ ที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพราะในการเรียนในห้องไม่มีสถานการณ์จริงและ
ประสบการณ์จริง

Work integrated Learning มี 9 รูปแบบดังนี้
1. การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)
2. การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course)
3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
4. การทํางานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship or
Job Shadowing)
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)
6. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)
7. การบรรจุให้ทํางานหรือการฝึกเฉพาะตําแหน่ง (Placement or Practicum)
8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฏี (Post-course Internship)
Work integrated Learning ในประเทศออสเตรเลีย (Monash)
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ทฤษฎี ประสบการณ์การทํางาน โดยมีการออกแบบหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ
- จะหน่วยกิตหรือไม่มีก็ได้ แต่ตอ้ งประเมินได้
- นักศึกษาสามารถนําความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการณ์ที่จะทํางานในอนาคต
- ต้องมีผลลัพธ์์การเรียนรู้อย่างชัดเจน สิง่ ที่ผ้ เู รี ยนต้ อง สามารถทําได้ หรือได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึ ้น
- นักศึกษาต้องได้รับการดูแล ให้คําแนะนําจากผู้ดูแลจากมหาวิทยาลัย (อาจารย์) และได้รับการ
ประเมิน

โดยใช้กิจกรรม (Monash) ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
- มีการทําโปรเจค
- มีพี่เลี้ยงกํากับดูแลจากสถานประกอบการณ์
คําถาม มีการบริหารจัดการอย่างไร หากมีนักศึกษาที่อยู่ในการดูแล จํานวน 29 คน และ 29 บริษัท
คําตอบ แนวทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเป็นกลุ่ม ใน 1 บริษัท จัดให้เป็นหลายคน
เพื่อการดูแลให้ง่ายและทั่วถึง หากไม่สามารถทําได้ก็ใช้การสื่อสารจากเทคโนโลยีทางอื่น ๆ หรือให้นักศึกษา
ปริญญาโทในสายการศึกษาเดียวกัน สามารถช่วยดูแลนักศึกษาปริญญาตรีได้
คําถาม มหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทหรือไม่ / บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาหรือไม่
คําตอบ มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย แต่หากทําโปรเจคนั้นสถานประกอบการได้ประโยชน์ สถานประกอบการณ์จะ
เป็นผู้รับค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ส่วนค่าตอบแทนนั้นมีทั้งได้รับและไม่ได้รับ
นโยบายและหลักการทํางานร่วมกับอุตสาหกรรม
หลักการ
- ทํางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานวิจัยประยุกต์และงานพัฒนาก่อนเชิงพาณิชย์
โดยวิจัยร่วม หรือรับจ้างวิจัย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและส่งเสริม เช่น สถาบันพัฒนาโรงงานต้นแบบ โรงงานต้นแบบ
เฉพาะด้านและส่วนอุตสาหกรรม
- ให้บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คําปรึกษาการทดสอบวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์การ
ฝึกอบรม ฯลฯ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ
- ให้ความช่วยเหลือ SMEs ทางด้านเทคนิคและบริหารจัดการ เช่น โครงการ ITAP โครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจ SME การฟื้นฟู หลังประสบอุทกภัย ฯลฯ
สมรรถนะที่คาดหวังของภาคอุตสาหกรรม
- ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ทักษะไอทีและคอมพิวเตอร์
- ทักษะการคิดและวิเคราะห์
- ทักษะการนําเสนอผลงาน
- ทักษะเรื่องการบริหารงานอุตสาหกรรม
- ทักษะความรู้เฉพาะทาง
- ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- ทักษะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ทักษะที่นักศึกษาควรมี คือ
- ความรู้เฉพาะทาง สายวิชาชีพ
- ทักษะการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
- ทักษะการคิด
- ทักษะการเรียนรู้
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการ
- ภาวะผู้นํา
- ความเป็นผลเมือง มจธ.
ทั ก ษะที่ นั ก ศึ ก ษาควรมี นั้ น ก็ ต้ อ งมี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รจั ด ทํ า ให้ เ หมาะสม ออกแบบให้ ชั ด เจนว่ า
การเรียนรู้ของในแต่ละหลักสูตรจะต้องเป็นอย่างไรก็ต้องพัฒนานั้นทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักการเรียนรู้ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ Work integrated Learning (WIL) มีดังนี้
Experiential Learning
- เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมการทํางาน การลงมือทําด้วยวิธีการ
ต่างๆ มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียงจึงต้องเกี่ยวข้อง ทั้งคนและสิ่งแวดล้อม
- ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้คือประสบการณ์หรือความรู้ใหม่
Authentic Learning
- เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความเป็นจริงหรือชีวิตประจําวัน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญสภาพจริงปัญหาจริงโลกแห่งความเป็นจริง
- การเรียนต้องมีความหมายกับผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
- ผู้เรียนต้องได้แก้ไขปัญหา (Academic Challenges) ต้องอาศัยบุคคลอื่น ได้พัฒนาทักษะที่ จําเป็น
ต่อการดํารงชีวิตและได้รับผลย้อนกลับจากการกระทํานั้น
Project-based Learning
- ต้องใช้การเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เป็นสําคัญของหลักสูตร
- โจทย์ที่นักศึกษาได้รับต้องนําไปสู่หลักการและแก่นความคิดรวบยอด (Central Concepts) ของเรื่อง
ที่ต้องการศึกษา
- ต้องเน้นการสืบเสาะแสวงหาและการสร้างความรู้ด้วยตัวของนักศึกษา (Constructive Investigation)
- นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผนและการจัดการงานให้สําเร็จด้วยตนเอง (Student-driven)
- ต้องเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยู่ในความสนใจ Work-based Learning

- สถานศึกษาต้ องจัดหาสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการผลิตบัณฑิตของสถาบันนั้นๆ
- ต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างงานที่ทําหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่ทํางานกับสิ่งที่ ศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
Competency-based Learning โดยพิจารณาจากสมรรถนะ 3 ประเภท ดังนี้
- สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นแก่นหรือแกนหลักขององค์การนั้นๆ
- สมรรถนะตามหน้าที่ (Function Competency) คือ กําหนดตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของแต่ละ
ตําแหน่งแต่ละบุคคล
- สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ (Professional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะของบุคคล
องค์ประกอบของ Work integrated Learning มี 3 ส่วน คือ
1. อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ภาคอุตสาหกรรม (สถานประกอบการ)
3. นักศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมต้องช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ต้องพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของโครงงานที่นักศึกษา
ทํา หากภาคอุตสาหกรรมร่วมทํา Work integrated Learning ก็จะได้ผลของโครงงานที่มีประโยชน์เพื่อไป
ปรับปรุงแก้ไขในองค์กร การทํางานต้องร่วมกับอาจารย์เพื่อที่จะกําหนดโจทย์หรือปัญหาที่มีความสนใจร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถพัฒนาการเรียนเชิงวิชาการเพิ่มเติมจากภาคอุตสาหกรรมรวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้ไปพร้อมกัน เป็นการได้ประโยชน์รวมกันทุกฝ่าย
การปรับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการทํางานในมหาวิทยาลัยให้หลักสูตรให้เป็น
Work integrated Learning (WiL) มี 6 องค์ประกอบดังนี้
- ด้านหลักสูตร ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านปฏิบัติการ
- ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในแต่ละอาชีพ เลือกรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพ
- ด้านผู้เรียน ผู้เรียนต้องผ่านประสบการณ์อาชีพก่อนเข้าเรียน ผ่านการแนะแนวอาชีพและการมีงานทํา
- ด้านผู้สอน ควรมีประสบการณ์ในอาชีพจริงก่อน ทําการสอน ผู้สอนที่มาจากสถานประกอบการควรมี
ทักษะในการถ่ายทอด/ สื่อสาร/การจัดการชั้นเรียนและการประเมินผู้เรียน
- ด้านผู้ประกอบการ มีระบบการฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐาน มีระบบการฝึกที่เน้นสมรรถนะอาชีพและมี
การประเมินผลของการ ฝึกตามหลักสูตร
- ด้านการเงินมีการจัดสรรเงินงบประมาณที่ เพียงพอตามต้นทุนการผลิตในแต่ละอาชีพ จัดสรรสัดส่วน
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้าน Work integrated Learning (WIL) ให้ชัดเจน ระบุข้อบังคับระเบียบและ
ประกาศต่างๆ ด้านการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การจัดโครงสร้างองค์การของการจัดการเรียนการสอนแบบ Work integrated Learning (WiL) ต้อง
มีองค์ประกอบ จากความร่วมมือของ 3 ส่วน
- คือสถานศึกษา
- สถานประกอบการ
- สมาคมวิชาชีพ
บทบาทหน้าที่ Work integrated Learning Office ของมหาวิทยาลัย
- กําหนดมาตรฐาน การจัดตั้ง การบริหารจัดการ และการดําเนินงาน หลักสูตร WIL ที่มีคุณภาพ
มจธ. เป็นผู้จัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษา เพื่อให้ตรงความต้องการของแต่ละสาขาวิชา
- เพิ่มจํานวนหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร WIL ด้วยกลไกที่สนับสนุนต่างๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารหลักสูตร WIL ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงประสานงานทั้ง
ภายในหน่วยงานและภายนอก
การส่งเสริมให้เกิดการจัดการหลักสูตร Work integrated Learning
- จัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน ของหลักสูตรบูรณาการเรียนรู้กับการทํางานทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
- Full Time Equivalent : FTE-Wil คือการจัดสรรงบประมาณบางส่วนของมหาวิทยาลัยให้กับ
ภาควิชา/สาขาต่างๆ ที่มีพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยรูปแบบ Wil เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
หลังจากการปฏิบัติ Work integrated Learning กลับมาจากสถานประกอบการแล้ว ทางมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดประกวดโครงงานพร้อมมอบรางวัลผลการประกวดต่างๆ โดยมีผู้บริหารทั้งสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการนําเสนอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ติชม รวมถึงร่วมกันคิดเรื่องการทําวิจัยต่อไป
สรุปการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน กับการทํางานเป็นการผสมรวมกันระหว่างความรู้ทาง
ทฤษฏีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์ทํางานหรือฝึกปฏิบัติ ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของการ ศึกษาในหลักสูตรอยู่ใน สภาพแวดล้อมของการทํางาน จริงและงานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่
มีคุณภาพหรือ สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์

