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คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานฉบับนี้ คณะท�างานได้ยกร่างขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดนิยาม รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน และ 
แนวปฏิบัติ เพ่ือการน�าไปเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางอ้างอิงส�าหรับการจัดการเรียน 
การสอนกับการท�างานในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรและบรบิทของสถาบันอดุมศกึษานัน้ ๆ  ต่อไป ท้ังนีค้ณะ
ท�างานได้จัดท�าแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
รูปแบบและลักษณะเฉพาะ ตัวบ่งชี้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน บทบาทและแนวปฏิบัติของ คณาจารย์ 
ผู้เรียน และแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง แนวทางการประมวลผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเรียงล�าดับตามระยะเวลา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่การบูรณาการก่อนเข้าศึกษา การบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร การบูรณาการ 
ช่วงท้ายของหลักสูตร และการบูรณาการก่อนส�าเร็จการศึกษา

คณะท�างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการน�าไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตเป็น
พลเมืองคุณภาพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะท�างานขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทกุท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่เครอืข่ายสหกจิศกึษาภาคใต้ตอนบน  ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะท�างานทกุท่าน
ที่ทุ่มเทความสามารถในการจัดท�าคู่มือ และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณด�าเนินการในครั้งนี้ จนคู่มือเล่มส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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1 คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

บทที่ 1
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 (Work	 Integrated	 Education)	 เม่ือน�าเข้าสู่การจัดการ
เรียนการสอนเราจะเรียกว่า	 “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน”	 ภาษาอังกฤษมักใช้ค�าว่า	
“Work	Integrated	Learning”	หรือเขียนโดยย่อว่า	“WIL”	มีค�าภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายใกล้เคียงกัน	เช่น	
Work-related	Learning,	Work-based	Learning,	Professional	Learning	และ	Collaborative	Learning																		
ยังมีค�าในภาษาไทยอีกหลายค�าที่ใช้ในลักษณะเช่นเดียวกัน	เช่น	การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง	การจัดการ
เรียนการสอนด้วยการท�างาน	หรือ	การเรียนควบคู่กับการท�างาน	การเรียนด้วยการท�างาน	เป็นต้น

ท�ำไมต้องจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน

	 เป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาที่มีความแตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรม									
ในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่ผ่านมา	Cooper	et	al.	(2010)	ให้มุมมอง
ประโยชน์ของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	ในเชิงการลงทุนในอนาคตไว	้4	ประเด็น	ดังนี้

 
	 •	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นการลงทุนในเชิงความยั่งยืนขององค์กร	เนื่องจาก	
	 		บุคลากรในอนาคตต้องเป็นผู้มีความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะที่มั่นใจได้ว่าจะท�าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
	 		ท่ามกลางความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
	 •	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมืออาชีพ	ทั้งในส่วน
	 		ของการพัฒนาเฉพาะบุคคล	การจัดการศึกษาเพื่อการเป็นพลเมือง	อันมีผลต่อการจ้างงานและการอยู่
	 		ร่วมกันในสังคมแห่งอนาคต
	 •	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาก�าลังคน
	 		แก่สถาบันอุดมศึกษา	องค์กรที่ให้ความร่วมมือ	และชุมชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	 •	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีของชุมชนและสังคม 
	 		ในภาพรวม	เนื่องจากการบูรณาการทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ	และความรู้ในการด�ารงชีวิตเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่	
	 		ให้มีความสามารถทั้งด้านนวัตกรรม	วิชาชีพ	และความเป็นพลเมือง	จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้เรียน 
	 		ทั้งทักษะ	ความรู้	และเจตคติด้วยการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 Kramer	และ	Usher	(2011:	22)	ส�ารวจความเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี	2,148	คน	ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศแคนาดาช่วงเดือนมกราคม	 ค.ศ.	 2011	 ทางระบบออนไลน์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา 
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เชิงบูรณาการกับการท�างานแบบมีโครงสร้าง	(structured	work	experiences)	พบว่า	การเรียนแบบสหกิจศึกษา
และการฝึกงานให้ประโยชน์ดังนี้

	 1.	ท�าให้เกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนในชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง
	 2.	ช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ		การแก้ปัญหา	และการตัดสินใจ
	 3.	ช่วยให้เกิดความรู้และทักษะด้านเทคนิคในสาขาวิชาชีพ
	 4.	ช่วยให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม	ธรรมเนียมปฏิบัติ	และพฤติกรรมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน
	 5.	ช่วยให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	เช่น	ทักษะการท�างานเป็นทีม	ทักษะการสื่อสาร
	 				ทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	และอื่น	ๆ
	 6.	ช่วยให้เกิดเป้าหมายของชีวิตในอนาคต
	 7.	ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้นเมื่อส�าเร็จการศึกษา
	 8.	ช่วยให้หางานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพได้ง่ายขึ้นเมื่อส�าเร็จการศึกษา

ผลสะท้อนจำกนักศึกษำและสถำนประกอบกำร

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานมีเป้าหมาย	 คือ	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่สอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (มคอ.)	 ทั้งนี้	 มุ่งเน้น
ความร่วมมือ	 ความพร้อมของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงานเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน	มีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	ตามภาพที่	1

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ความพรอมของ
สถานศึกษา หลักสูตร คณาจารย

ผูเรียน

ความพรอมของสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลตนแบบ
พื้นที่เชิงภมิประเทศ หรือการทํางานบนอินเทอรเน็ต

ภำพที่ 1  เป้าหมายของความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	คือ	ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
	 ในตัวผู้เรียน	(อลงกต	ยะไวทย	์และคณะ,	2560)

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน คืออะไร
	 มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานไว้สอดคล้องกัน	 เช่น	 เป็นการ
ผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ท�างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน	 อาจอยู่ในรูป
ของการศึกษาวิจัย	 การฝึกงาน	 สหกิจศึกษา	 การท�างานเพื่อสังคม	 การท�างานในสถานประกอบการ	 หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ	 เป็นต้น	 (Kramer	and	Usher,	2011:	1)	ด้วยสถานการณ์ที่รวมเอาการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ	
(academic)	 กับวิชาชีพ	 (professional)	 เข้าด้วยกัน	 	 ภายใต้สภาพแวดล้อมการท�างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา	 (Franz,	 2007)	 เป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในปัจจุบันของ
นักศึกษากับวิชาชีพในอนาคต	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีท่ีได้จากการ
เรียนกับประสบการณ์	 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง	 (real	 world)	 (Martin	 and	
Hughes,	2009:	8)	เป็นจดุร่วมและหลอมรวมกนัระหว่างการเรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎแีละการฝึกปฏิบตัโิดยใช้กระบวนการ 
เรียนรู้ทางทฤษฎี	 (formal	 learning)	 กับกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	 (productive	
work)	 จึงเป็นระบบหนึ่งของการสร้างความรู้จากแหล่งความรู้หลาย	 ๆ	 แหล่ง	 (Cooper	 et	 al.,	 2010)	 และ 
เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้	 ทักษะการท�างาน	 และ
ทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพ	 ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท�างาน	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2552:	
51)	เป็นการจัดการเรยีนการสอนด้วยการฝึกปฏบิตัทิีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูป้ระสบการณ์จากการบรูณาการศกึษาและ
สถานที่ท�างานซึ่งจัดเตรียมการไว้แล้วเป็นอย่างดี	ด้วยการขับเคลื่อนความรู้ในเชิงทฤษฏี	(theory)	และประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติ	 (practice)	 ได้พร้อม	 ๆ	 กันด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท�างาน	 (Stirling	 et	 al.,	 2016)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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ภำพที่ 2		ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาคทฤษฎี	 การฝึกปฏิบัต	ิ และการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกับการท�างาน	 
	 (Stirling	et	al.,	2016)

	 สรุปการจัดเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นการผสมกลมกลืน	 มีจุดร่วม	 และหลอม 
รวมกันระหว่างความรู้ทางทฤษฏีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์ท�างานหรือฝึกปฏิบัต ิ
ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร	 อยู่ในสภาพแวดล้อมของการท�างาน
จริง	งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

1800

1900

1903

1906

1930s

1942

1957

1962-1963

1964

1969

1880-1890

ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
อังกฤษ 
มีนโยบายทางการศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
และเป็นโปรแกรมการศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง	
“เชาว์นปัญญาและการฝึกทางอุตสาหกรรม”	
เป็นการผสมผสานการสอนกับการใช้แรงงาน

สหรัฐอเมริกำ 
ได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาของชาวสวีดิสที่เน้น	
“ทักษะในการใช้มือ”	หรือ	Sloyd	
เพื่อพัฒนาสติปัญญาและคุณลักษณะของคน

ฝรั่งเศส 
โรงเรียนในชนบทน�าแนวคิด
อาชีวศึกษาของอังกฤษมาใช้เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกชีวิตการท�างาน	

อังกฤษ 
มีหลักสูตรการศึกษาแบบแซนวิช	(sandwich	
course)	เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษที่
วิทยาลัยเทคนิคซันเดอร์แลนด์	(Sunderland)

สหรัฐอเมริกำ 
Prof.	Herman	Schneider	ด้านวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ	(University	of	
Cincinnati)		มีแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการ
ท�างาน	(work-based	learning)	
เนื่องจากความคิดรวบยอดและทักษะ
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษาไม่สามารถ
จัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
การท�างานนอกเวลาของนักศึกษาใน
ระหว่างเรียนเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ

สหรัฐอเมริกำ 
John	Dewey	
ได้เสนอแนวคิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสหรัฐอเมริกำ 

สภาการศึกษาแห่งอเมริกา	
(The	America	Council	on	
Education:	ACE)	
ให้การรับรองสถานที่ฝึกอบรม	
(workplace	training)	
นอกชั้นเรียนของสถาบันอุดมศึกษา

แคนำดำ 
เกิดปรัชญาการศึกษาแบบความร่วมมือใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู	
(University	of	Waterloo)	รัฐ	Ontario	
ที่เป็นผลจากการศึกษาดูงานสหกิจศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาของตัวแทนภาครัฐบาล	
มหาวิทยาลัย	และภาคอุตสาหกรรม

ออสเตรเลีย 
เกิด	“การศึกษาแบบแซนด์วิช	(sandwich	education)”	
ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบันเทคโนโลยีฟุทสเครย์	(Footscray	Institute	
of	Technology)	และสถาบันเทคโนโลยีสวินเบิร์น	(Swinburne	Institute	of	
Technology)	โดยน�ามาใช้แบบคู่ขนานกับการศึกษาแบบปกติเต็มเวลา

อังกฤษ 
มีกฎหมายการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม	
(the	Industrial	Training	Act	of	1964)	
ที่ว่าด้วยรัฐจะไม่แทรกแซงการฝึกงานของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ต้องรับผิดชอบการเตรียมแรงงานของตนเอง	
และใช้ระบบการหักภาษีร้อยละ	1	หรือเงินกองทุนจากค่าจ้างพนักงาน
เพื่อกดดันให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการฝึกวิชาชีพ

ออสเตรเลีย 
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเซาท์เวล	(New	South	Wales	Institute	of	
Technology)	ที่ซิดนี่ย์	มีรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์	8	หลักสูตร

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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1970s

1970-1971

1974

1975
1983

1983-1985

1984

1985

1986

1972

1974

สหรัฐอเมริกำ 
โปรแกรมสหกิจศึกษาขยายตัวมากที่สุด	สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ	56	
จัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร	4	ปี	มีนักศึกษาสหกิจศึกษา	55,000	คนเยอรมนี 

เกิดโปรแกรมฟาคโฮคชูเล่น	(Fachnochschulen)	
เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา	
เชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์
ในสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพที่มีศักยภาพ

อังกฤษ 
มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้จากการประเมินผลในสถาบันการศึกษา
เพียงอย่างเดียว	(the	school	of	hard	knocks)	ด�าเนินการสอนโดยการสังเกต	
การทดลอง	และการฝึกปฏิบัติที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น

เยอรมนี 
เกิดโปรแกรมการศึกษาแบบเบรูฟอะคาเดเมี่ยน	(Berufsakademien)	ที่สถาบันเบรูฟอะคาเดเมี่ยน	
รัฐบาเดน-เวิร์ธเทมเบิร์ก		(Baden-Wurttemberg)	เป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมากกว่าโปรแกรม
ฟาคโฮคชูเล่น	(Fachhochschulen)	ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร	3	ปีการศึกษา	
(หลังจากส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา)	นักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานหลังจากศึกษาไปแล้ว	
2	ปีการศึกษา

ออสเตรเลีย 
จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา	(Cooperative	Education	Centre)	ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น	
(Swinburne	College	of	Technology)	เพื่อส่งเสริมสหกิจศึกษา	จึงมีการแพร่ขยายจาก
โปรแกรมสหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมไปสู่โปรแกรมประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบอื่น	ๆ	
มากยิ่งขึ้น

ฝรั่งเศส 
นักเรียนทุกคนที่มีอายุระหว่าง	12-16	ปี	
จะได้เรียนวิชาการฝึกทักษะ
ด้วยมือและทักษะทางเทคนิค		
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทั่วไป

แคนำดำ 
ตั้งกองทุนจากส่วนกลางชื่อว่าโปรแกรมการจ้างงานและการเข้าสู่อาชีพของคนแคนาดา	
(the	Canadian	Employment	Career	Access	Program)	
โดยสถานประกอบการจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อการจ้างงานนักศึกษา

อังกฤษ 
มีนักศึกษา	88,668	คน	
ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมแซนวิชทั้งใน
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนโปลีเทคนิค

ฝรั่งเศส 
ได้จัดตั้ง	Bloch	Commission	ตามความต้องการ
ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างการศึกษาและภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม

แคนำดำ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นถึง	20,000	คน	
และมีการปรับระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาสั้นลงเท่ากับ
การศึกษาในหลักสูตรปกติแคนำดำ 

จัดตั้งส�านักงานสหกิจศึกษาแห่งชาติ	(National	Office	for	Coopertive	Education)	
มีกองทุนย่อยเพื่อสหกิจศึกษาโดยรัฐบาลกลาง

อลงกต	ยะไวทย์	และคณะ	(2559)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน	 หมายถึง	 การจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนด้วย
การเชื่อมโยงสาระการเรียนรู ้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท�างานในแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริง 
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�าหนด
 2. ผลลพัธ์กำรเรยีนรู	้(Learning	Outcomes)	หมายถงึ	คณุลกัษณะและสมรรถนะทีค่าดหวงัให้ผู้เรยีนได้รบั	การ
พัฒนาจากการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท�างานตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ในฉบับนี้	 จึงเป็นการจัดการการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ	(Outcome-based	Education	:	OBE)
 3. กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ	หมายถึง	การเรียนรู้ในชั้นเรียน	ห้องปฏิบัติการ	หรืออื่น	ๆ	ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของสถานศึกษาด้วยการบรรยายหรือการฝึกปฏิบัติ	ผู้เรียนจะได้รับความรู้			ความเข้าใจทางทฤษฎ	ีทักษะ	และ
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ�าลองต่าง	ๆ	
 4. แหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง	 หมายถึง	 แหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการท�างาน	 ที่ผู ้เรียนต้องอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมของการท�างานจริง	 เช่น	 สถานประกอบการ	 ชุมชน	 บุคคลต้นแบบ	 พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	 หรือการท�างาน 
บนอินเทอร์เน็ต	ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 5. สถำนประกอบกำร	 หมายถึง	 องค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบการกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็น 
ผู้ใชับัณฑิต	ใช้เป็นสถานที่ท�างานในสภาพจริงของทุกกลุ่มวิชาชีพ
 6. ชุมชน	หมายถึง	กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคม	อาศัยอยู่บริเวณเดียวกัน	 ใช้เป็นสถานที่ท�างานในสภาพจริงของ
กลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เช่น	 สาธารณสุขศาสตร์	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 กลุ่มวิชาชีพสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	 
เช่น	พัฒนาชุมชน	รัฐศาสตร์	นิิติศาสตร์	จิตวิทยา

นิยำมศัพท์พื้นฐำนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน



10 11

 7. บุคคลต้นแบบ	 หมายถึง	 บุคคลที่ประสบความส�าเร็จในการท�างาน	 ได้รับการยอมรับในกลุ่มวิชาชีพสามารถ
เป็นแบบอย่างหรือเรียนรู้พฤติกรรมการท�างาน	(Job	Shadowing)	ให้กับผู้เรียน	เช่น	ศิลปิน	เป็นต้นแบบของกลุ่มวิชาชีพ
ศิลปกรรมศาสตร์	วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์	หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบของกลุ่มวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 8. พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้เป็นสถานที่ท�างานใน 
สภาพจริงส�าหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม	(Fieldwork/Field	Trip)	ของกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยว	เกษตรศาสตร์	ป่าไม	้
ประมง	กลุม่วชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์	เช่น	สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่	วศิวกรรมส�ารวจ	กลุม่วชิาชพีวทิยาศาสตร์กายภาพ	
เช่น	ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	สมุทรศาสตร์
 9. กำรท�ำงำนบนอินเทอร์เน็ต	 หมายถึง	 การท�างานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
ผ่านอินเทอร์เน็ต	 โดยผู้ร่วมงานไม่ได้อยู่ในสถานท่ีและเวลาเดียวกันกับผู้เรียนเป็นการท�างานที่ไร้ข้อจ�ากัดเร่ืองเวลาและ
สถานที่
 10. ผู้ใช้บัณฑิต	หมายถึง	องค์กรหรือบุคคลที่ว่าจ้างผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้าท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา
 11. ผู้เรียน	หมายถึง	นิสิต	นักศึกษา	หรือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
 12. คณำจำรย์	 หมายถึง	 ผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้สอนและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
เชิงบูรณาการกับการท�างานในสถานศึกษา
 13. พี่เลี้ยง หมายถึง	บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ	ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	เป็นบุคคลในพื้นที่
เชิงภูมิประเทศหรือการท�างานบนอินเทอร์เน็ตท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ	วัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 กรณีศึกษำที่ 1	 การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา	 (cooperative	
education)	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท ่องเที่ยวและการบริการ 
ส�านักวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้เปิดรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2542	 ในระบบไตรภาค	 ได้จัดสหกิจศึกษาแบบ	 
1	 คร้ัง	 ในภาคการศึกษาที่	 2	 ชั้นปีที่	 4	 ซึ่งพบว่ายังไม่เพียงพอที่จะท�าให้
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาได้ทราบธรรมชาติการท�างานของสาขาวิชาชีพ	 และ 
สิ่งที่คาดหวังไว้ท่ีถูกหล่อหลอมในห้องเรียนเมื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติการท�างานจริง	
ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้	 และบางคนหันหลังให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และไปประกอบอาชีพอื่นหลังส�าเร็จการศึกษา
	 ต่อมาได้ปรับหลักสูตรอีกครั้งใน	พ.ศ.	2549	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เลือกได้ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา	 3	 ภาคการศึกษา	 (3	 ครั้ง)	 ระยะเวลา
รวม	 1	 ปี	 และปฏิบัติสหกิจศึกษาได้	 1	 ครั้งรวมกับสาขาวิชาโทท่ีทดแทน 
สหกิจศึกษาอีก	 2	 ภาคการศึกษา	 ทั้งนี้	 เนื่องด้วยหลักสูตรที่ปรับปรุงเน้น 
การเรียนทางด้านบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้น	ส่งผลให้นักศึกษาในภาพรวมที่เข้า
มาเรียนหลักสูตรดังกล่าวประมาณร้อยละ	40	สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ตาม
แผนภายใน	 4	 ปี	 ที่เหลืออีกร้อยละ	 30	 ใช้เวลาเรียนมากกว่าแผนการศึกษา	
และอีกร้อยละ	 30	 ลาออกหรือย้ายไปเรียนสถาบันอื่น	 สมัครเรียนเข้ามาใหม่
และตกออก	นอกจากนี้นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีที	่4	ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการสื่อสาร
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
	 สาขาวิชาได ้ปรับหลักสูตรพร ้อมเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในปี	 
พ.ศ.	 2555	 โดยใช้ชื่อว่า	 “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว”	 ได้น�าเอาจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ 
ผ่านมา	 รวมทั้งศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
การเรียนและการท�างานเข้าด้วยกันมากยิ่งขึ้น	 รวมท้ังการวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อม	 ให้สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพ
อย่างต่อเนือ่ง	ภายใต้แนวคดิเรยีนในมหาวทิยาลยั	2	ปี	และเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
อีก	2	ปี	ดังรายละเอียดในภาพที่	3	ดังนี้
	 	 1)	จัดสหกิจศึกษา	3	ครั้ง	(3	ภาคการศึกษา)	รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น	1	ป	ี
	 	 2)	ใช้รูปแบบการสอนแบบ	Work-based	Learning	(WBL)	
ที่เกาะสมุย	2	ภาคการศึกษา
	 	 3)	 ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซีย	 
1	ภาคการศึกษา	3	เดือน	รวมเวลาศึกษาอยู่นอกมหาวิทยาลัย	2	ปีการศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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ภาพที่	3	รูปแบบการจัดสหกิจศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนกำรเรียนกำรสอน
	 1)	ชั้นปีที	่ 1	ภาคการศึกษาที่	1	 -	3	และชั้นปีที	่ 2	ภาคการศึกษาที่	1	 เรียนกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปและ 
เพิ่มเติมรายวิชาของสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
	 2)	ชั้นปีที	่2	ภาคการศึกษาที่	2	จะเรียนแบบ	WBL	ที่เกาะสมุย	ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดยังไม่มีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว	โดยจัดให้เรียนจบเนื้อหาเป็นรายวิชา	(block	course)	ในรายวิชาพื้นฐานที่ยังไม่
จ�าเป็นต้องใช้ทักษะวิชาชีพ	โดยเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเข้มข้น	(intensive	course)	ประมาณ	2	สัปดาห์	ส�าหรับ
รายวิชาอื่นที่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะนักศึกษาต้องเลือกตามความสนใจจะไปเรียนที่เกาะสมุย	 โดยนักศึกษาเลือกปฏิบัติ
งานและท�างานใน	4	กลุ่มวิชาชีพเลือก	ได้แก่
	 	 กลุ่มที่	1	ธุรกิจจัดน�าเที่ยวและการเดินทาง
	 	 กลุ่มที่	2	การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
	 	 กลุ่มที่	3	ธุรกิจที่พัก	รีสอร์ท	และสปา
	 	 กลุ่มที่	4	ธุรกิจทัวร์และภัตตาคาร
	 การเรียนที่เกาะสมุยเน้นการบรรยายควบคู่กับการลงมือปฏิบัติและการสาธิตอย่างเข้มข้น	 1	 สัปดาห์ 
ก่อนลงมือท�างานจริงในสถานประกอบการ	 ใช้อาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจสอนร่วมกันระหว่าง
ที่นักศึกษาปฏิบัติงานประมาณ	 3	 เดือนนั้น	 นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 	 ซึ่งจัดขึ้นทุก	 ๆ	 
2	 -	 3	 สัปดาห์	 โดยน�างานท่ีปฏิบัติมาน�าเสนอ	 วิเคราะห์	 และแลกเปลี่ยนร่วมกันมีอาจารย์และผู้บริหารจาก 
สถานประกอบการมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว	และเพิ่มเติมข้อมูลที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้	ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
ค้นหาตนเองในแต่ละสายงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง	

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 3)	ชั้นปีที	่2	ภาคการศึกษาที	่3	จะแยกเรียนตามกลุ่มสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาเลือก	4	กลุ่ม	ในมหาวิทยาลัย	
โดยน�าประสบการณ์จากการเรียนแบบ	WBL	 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานการเรียนทางวิชาการ	 และมีการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที	่1	ถึงครั้งที่	3
	 4)	ชัน้ปีที	่3	ภาคการศกึษาที	่1	เรยีนวชิาการทางด้านบรหิารธรุกจิและท่องเทีย่วและวชิาชพีทีน่กัศกึษาเลอืก
ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา
	 5)	ชั้นปีที่	3	ภาคการศึกษาที	่2	เรียนสหกิจศึกษา	1	ที่เกาะภูเก็ต	โดยจัดนักศึกษาลงพื้นที่ตามที่ก�าหนด	และ
น�าแนวคิดของ	WBL	มาปรับใช	้ท�าให้นักศึกษาได้รับมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเกาะสมุยเนื่องจากภูเก็ตมีการแข่งขันสูง
และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น	 ลักษณะงานสหกิจศึกษามุ่งเน้นการน�าความรู้จากชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติ	 มีการนิเทศและ
อภิปรายร่วมกับนักศึกษา	8	ครั้ง
	 6)	ชั้นปีที่	3	ภาคการศึกษาที	่3	จะเรียนแบบ	WBL	ที่เกาะสมุย	เน้นวิชาชีพและการปฏิบัติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น	
โดยเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเข้มข้น	 ก่อนประมาณ	 4	 -	 6	 สัปดาห์	 ในกลุ่มวิชาด้านการจัดการตามสาขาวิชาชีพ 
ที่นักศึกษาเลือก
	 7)	 ชั้นปีที่	 4	 ภาคการศึกษาที	่ 1	 เรียนสหกิจศึกษา	 2	 ต่อเนื่องจากการเรียนแบบ	WBL	 ในภาคการศึกษา 
ที่ผ่านมา	 โดยเน้นลักษณะงานที่มีความลุ่มลึกมากข้ึนในแต่ละสาขาวิชาชีพของนักศึกษามีการไปพบนักศึกษา 
เดือนละ	1	ครั้ง	ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติหรือสัมมนา	ดังนั้น	หากรวมเวลาที่นักศึกษาไปเรียนแบบ	WBL	ครั้งที่	1	
ครั้งที่	2	และสหกิจศึกษาครั้งที	่2	แล้วสามารถส่งนักศึกษาไปหมุนเวียนที่เกาะสมุยครบ	1	ปี	ซึ่งในระยะยาวจะช่วย
แก้ปัญหาด้านบุคลากรอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ระดับหนึ่ง	
	 8)	 ชั้นปีที่	 4	 ภาคการศึกษาที่	 2	 เรียนที่มหาวิทยาลัยเน้นวิชาการเป็นหัวหน้างาน	 และรายวิชาด้าน 
การจัดการ
	 9)	ชัน้ปีที	่4	ภาคการศกึษาที	่3	เรยีนสหกจิศกึษา	3	เน้นการเข้าสูอ่าชีพหลังส�าเรจ็การศกึษา	นกัศกึษาสามารถ
เลือกลักษณะงานได้ตามความสนใจ	 การนิเทศงานสหกิจศึกษาคร้ังท่ี	 2	 และ	 3	 จะไปน้อยกว่าครั้งแรก	 เนื่องจาก
นักศึกษามีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

กำรวัดประเมินผล
	 1)	การเรียนในมหาวิทยาลัยใช้การประเมินผลตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยปกติ
	 2)	 การเรียนแบบ	WBL	 ใช้สัดส่วนการให้คะแนนร้อยละ	 60	 จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 และร้อยละ	 40	 
จากผลการท�างานของนักศึกษา	 อาจารย์ที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ	 โดย	WBL	 
ครั้งที่	 2	 มีการประเมินผลเข้มข้นมากข้ึนด้วยการเพิ่มสัดส่วนคะแนนของพี่เลี้ยงในสถานประกอบการแต่ยังอยู่ในกรอบ
การประเมินร้อยละ	40	เช่นเดิม
	 3)	การเรยีนแบบสหกจิศกึษาใช้การประเมนิตามมาตรฐานสหกจิศึกษาและเกณฑ์การประเมนิของมหาวทิยาลยั	
แต่เพิ่มเติมการประเมินคะแนนอีกร้อยละ	 15	 ของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา 
เห็นความส�าคัญของสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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กรณีศึกษำที่ 2	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)		
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 มีหลักสูตรที่มุ ่ง
เน้นการฝึกทักษะ	ฝึกงาน					สหกิจศึกษา	และฝึกหัดวิชาชีพ	หลักสูตรการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานโครงการระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 วิศวกรรม
ระบบควบคมุและเครือ่งมอืวดั	วศิวกรรมเครือ่งมอืและวสัด	ุวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 	 	 	 นอกจากนี้ยังมีโครงการระดับบัณฑิตศึกษา	 ได้แก่	 หลักสูตร
ทักษะวิศวกรรมเคมี	 หลักสูตรทักษะวิศวกรรมอาหาร	 หลักสูตรทักษะเทคโนโลยี
ชีวภาพ	 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ	 หลักสูตรทักษะผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ	 โครงการทักษะวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
ผลิตแป้ง	 หลักสูตรทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน	 	 โดยมีส�านักงานส่ง
เสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท�างาน	 (WIL	 Office)		
ส�านกังานวิจยันวตักรรมและพนัธมติร	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	 
เป็นหน่วยสนับสนุนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
คณะวิชากับภาคอุตสาหกรรม	 และเผยแพร่ผลงานหรือโครงงานของนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นประจ�าทุกปี	 	 เพื่อให้
นักศึกษารุ่นต่อไป	 คณาจารย์และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท�าโครงงาน	
WIL	มีรูปแบบ	ดังนี้	(สรัญญา		ทองเล็ก,	2558)
	 รูปแบบที่	 1	 โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมของคณะวิทยาศาสตร์	 
เป็นโปรแกรมทางเลือกของนักศึกษา	 โดยมีหน่วยกิตเท่ากับหลักสูตรปกต	ิ
นักศึกษาลงทะเบียนเป็นชุดตามที่ก�าหนด	 	 8	 -	 9	 หน่วยกิต	 (senior	 project	
และฝึกงานภาคฤดูร้อน	และการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม)		นักศึกษาทุกคนต้องท�า 
โครงงานระหว่างการท�างานเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม	ฝึกงานภาคฤดูร้อน	6	สัปดาห์		
และเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม	 10	 สัปดาห์	 	 และถ้าโครงงานไม่แล้วเสร็จอาจท�า 
เต็มเวลาอีก	8	สัปดาห์	
	 รูปแบบที่	 2	 หลักสูตรสหกิจศึกษา	 มีการเตรียมความพร้อมในชั้น 
ปีที่3	 ภาคการศึกษาที่	 2	 และ	 วิชาสหกิจศึกษา	 	 ออกปฏิบัติงานฝึกทักษะใน 
สถานประกอบการโดยท�าโครงงานในชั้นปี	4		
	 รูปแบบที่	 3	 หลักสูตรที่มีวิชาเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพ	
นักศึกษาที่ เลือกวิชาสหกิจศึกษามีแผนการเรียนวิชาเตรียมความพร ้อม 
สหกิจศึกษา	 1	 หน่วยกิตและปฎิบัติงานสหกิจศึกษา	 6	 หน่วยกิต	 ในช้ันปีท่ี	 4	 
ภาคการศึกษาที่	2			ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงานวิชาชีพจะมีแผนการเรียน
วิชาเตรียมฝึกงาน	1	หน่วยกิต	ในชั้นปีที่	3	ภาคการศึกษาที่	2		และฝึกงานวิชาชีพ	
2	หน่วยกิต	ในชั้นปีที่	3	ภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง	
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุเีชือ่มัน่ว่าการพฒันานกัศกึษา
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย	 	 นักศึกษามีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกับการท�างานตามที่	 มจธ.	 ต้องการ	 	 	 โดยอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือด้าน
โจทย์วิจัยจริงและสถานที่ฝึกทักษะ	ดังนั้น	หน้าที่ดูแลนักศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

คือ	 มหาวิทยาลัยและอาจารย์	 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา	 (facilitator)	 และผู้อ�านวยการสถานที่ปฏิบัติงาน	 (site	
director)	 ทั้งนี้	 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้สนับสนุนระบบประจ�าท่ีสถานประกอบการ	 ดูแลด้านจิตใจ	 เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่นักศึกษารวมถึงให้ค�าแนะน�าด้านทักษะทั่วไป	 ส่วนผู้อ�านวยการสถานที่ปฏิบัติงาน	 
เป็นอาจารย์ประจ�าสถานฝึกทกัษะดแูลด้านวชิาการ	ให้ค�าแนะน�าด้านทกัษะและเทคนคิทีเ่กีย่วกบัท�างาน		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุมีคีวามร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรมมาเป็นเวลานานกบัผูบ้รหิารทุกระดบั	และคณาจารย์
ประจ�าหลกัสตูรเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งระยะยาว	มกีารประชมุหารอืร่วมกนัจนตกผลกึได้
โจทย์วจัิย	ทัง้โจทย์ทีมุ่ง่แก้ปัญหาในกระบวนการผลติ	และการพฒันาองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นนวตักรรมแก่ภาคอตุสาหกรรม		

บรรณานุกรม
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (work-integrated 
 learning). (2552).	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ.
สรัญญา	ทองเล็ก.	สัมภาษณ์เมื่อวันที	่8	ธันวาคม	2558.	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อลงกต	ยะไวทย์	และคณะ.	(2559).	การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการท�างานแบบต่อ
 เนื่องตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
 ตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
	 (วช.)	และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.).	
อลงกต	ยะไวทย์	และคณะ.	(2560).	แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานของ
 ประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.		
Cooper,	L.,	Orrell,	J.	&	Bowden,	M.	(2010).	Work Integrated Learning: A Guide to Effective 
 Practice.	New	York:	Routledge	Taylor	&	Francis	Group.
Franz,	J.	(2007).	Work Integrated Learning for Design:	A	Scholarship	of	Integration.	
	 Connected	2007	International	Conference	on	Design	Education,	9-12	July	2007,	
	 University	of	New	South	Wales,	Sydney,	Australia.
Kramer,	M.	&	Usher,	A.	(2011).	Work-integrated Learning and Career-ready Students: 
 Examining the Evidence.	Toronto:	Higher	Education	Strategy	Associates.
Martin,	A.	&	Hughes,	H.	(2009). How to Make the Most of Work Integrated Learning: A 
 Guide for Students, Lecturers & Supervisors.	Palmerston	North,	New	Zealand:	
	 Massey	University.
Stirling,	A.,	et	al.	(2016).	A Practical Guide for Work-integrated Learning: Effective 
 Practices to Enhance the Educational Quality of Structured Work Experiences 
 Offered Through Colleges and Universities.	Ontario,	Canada:	Higher	Education	
	 Quality	Council	of	Ontario.	

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน



16 17

บทที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน

เชิงบูรณาการกับการท�างาน

1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (experiential learning theory)
	 ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ	 David	 A.	 Kolb	 (1984)	 มีรากฐานแนวคิดมาจากทฤษฎี 
การเรียนรู้ของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง	3	ท่าน	ได้แก่	John	Dewey,	Kurt	Lewin	และ	Jean	Piaget	(Miettinen,	
2000;	Baden	and	Parkes,	2013)	(ภาพที่	4)

 รูปแบบกำรเรียนรู้ของ Kolb ที่ควรรู้จัก จากวงจรการเรียนรู้ของ	Kolb	มีรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้	 4	 รูปแบบ	 ซึ่งน�าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ดังที่แสดงใน
ภาพที่	6

	 โดยปกติแล้วการเรียนรู้จากประสบการณ์จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว	หากเราต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เรา
ได้รับผ่านเหตุการณ์ใด	ๆ	ต้องวางแผนพัฒนาการเรียนรู้นั้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้อย่างแท้จริง	การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของ	Kolb	(ภาพที่	5)	แบ่งเป็น	4	รูปแบบ	ดังนี้	(Clifford	and	Thorpe,	2007;	Baden	and	Parkes,	2013;	Stirling,	
A.,	et	al.,	2016)	

ภาพที่	4		ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ	John	Dewey,	Kurt	Lewin	และ	Jean	Piaget

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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ทฤษฎีและแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์

          ทฤษฎี แนวคิด
Action	learning	theory
(Revans,	1940s)

เป็นกระบวนการเรียนรู	้(learning)	และสะท้อนคิด	(reflection)	อย่างต่อเนื่อง	
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ที่มีอยู่ถูกน�าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรืองาน
จริง	ผ่านการตั้งค�าถาม	และการสะท้อนคิดออกมา	โดยแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มจะ 
ร่วมกนัท�ากจิกรรมนี	้ซึง่งานหรอืปัญหาเปรยีบเสมอืนเป็นตวักลางส�าหรบัการเรยีน
รู้ของทุกคน	(McGill	and	Brockbank,	2004;	Clifford	and	Thorpe,	2007;	
Rimanoczy,	2007)

Situated	learning	theory
(Lave	and	Wenger,	1991)

เป็นการเรียนรู ้ที่เป็นบริบทของการอยู ่ร ่วมหรือมีส่วนร่วมในสังคม/ชุมชน	
เป็นการท่ีผู้เรียนรู้ฝังตนเองเข้ากับการปฏิบัติ	 บริบท	 และวัฒนธรรมในสังคม/
ชุมชนนั้น	 ซึ่งผู ้เรียนรู ้จะพัฒนาตนเองผ่านงานที่รับผิดชอบ	 มีการสื่อสาร 
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม/ชมุชนนัน้	ๆ 	(Jugdev	and	Mathur,	
2013)

Authentic	learning
(Gordon,	1998)

เป็นการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง	ซึ่งผู้เรียนรู้จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมหรือการแก้ไขปัญหาที่มีความหมายส�าหรับผู้เรียนรู้เอง	
เป็นการเปิดโอกาสให้ท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างไร้พรมแดน	ได้เชื่อมโยงความรู้	
ทักษะ	และเจตคติเข้าด้วยกัน	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2551)

ภำพที่ 7 	แนวคิดเกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิด	(Stirling,	A.,	et	al.,,	2016)

ภำพที่ 6		รูปแบบการเรียนรู้ของ	Kolb

2. ทฤษฎีกำรสะท้อนคิด (reflection theory)
การสะท้อนคิด	 (reflection)	 เป็นวิธีการหลักที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น	 การวิเคราะห์

มองได้หลากหลาย	 และคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ	 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางความคิดที่จะตรวจสอบการกระท�าของตนเอง 
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 ได้ทบทวนประสบการณ์ของตนเอง	 วิเคราะห์ถึงเหตุและผลกระทบ	 และเตรียมการเพื่อสถานการณ์
ในอนาคต	(Høyrup,	2004)	(ภาพที่	7)
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กรณศีกึษำที ่2 การท�ากจิกรรมสะท้อนคิดหลักสตูร
นิเทศศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

								 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตน�าแนวคิด
ทฤษฎีการสะท ้อนคิดมาใช ้ตั้ งแต ่หลักสูตร	 
พ.ศ.	 2533	 ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรในหมวดปฏิบัติ
งานภาคสนามหรือประสบการณ์วิชาชีพก�าหนด
ไว้ที่ป ี	 4	 ภาคปลาย	 โดยก�าหนดให้นักศึกษา
เรียน	 2	 วิชาคู ่กัน	 คือ	 วิชาประสบการณ์วิชา 
ชพี	3	หน่วยกติ	และวชิาสมัมนาวชิาชพี	3	หน่วยกติ		
ทั้งนี้	 หลักสูตรได้จัดตารางเรียนวิชาสัมมนาไว้ 
ช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือวันเสาร์	 เพื่อใช้วิชา
สัมมนาเป็นการสะท้อนคิดการปฏิบัติงานในแต่ละ
สัปดาห์	 มีการก�าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน	ได้แก่	ลักษณะการด�าเนินกิจการ
ของสถานประกอบการ	 โครงสร้างองค์กร	 งานที่
ได้รับมอบหมาย	 กระบวนการท�างานในสายงาน
วิชาชีพ	ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	แนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จากนั้นให้นักศึกษา 
เชิญพี่ เลี้ยงหรือผู ้บริหารในส ่วนงานมาเป ็น
วิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อน	 ๆ	 ในชั้นเรียน
ด้วย	 ท�าให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ 
ในมุมมองหลากหลาย	เนื่องจากนักศึกษาไปปฏบิัติ
งานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานแตกต่าง
กัน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

แนวทำงกำรท�ำกำรสะท้อนคิดโดยใช้ After Action 
Review: AAR	(Garvin,	2000)
	 การสะท้อนคิดตามแนวคิด	After	Action	Review	
หรือ	 AAR	 มีต้นก�าเนิดจากกองทัพบกของสหรัฐอเมริกา 
ในช่วง	ค.ศ.	1970s	ออกแบบมาใช้ส�าหรับทบทวนบทเรียน
จากการจ�าลองสถานการณ์ซ้อมรบ	 ซึ่งต่อมาน�าไปใช้อย่าง
แพร่หลายในองค์กรต่าง	 ๆ	 เพื่อจับและเผยแพร่ความรู ้
ที่ส�าคัญในองค์กร	 แนวคิดที่ส�าคัญของการท�า	 AAR	 คือ	 
การที่ทุกคนประเมินสถานการณ์ในการท�าสิ่งใดอย่างต่อ
เน่ืองและพยายามหาแนวทางว่าจะปรับปรุงและพัฒนาต่อ
ไปได้อย่างไร	การท�า	AAR	จะต้องท�าทันทีหลังเกิดเหตุการณ์
หรือสถานการณ์	 ซึ่งจะเป็นการร่วมกันท�ากิจกรรมของ 
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	
คือ	 เพื่อทบทวนว่าใครได้รับมอบหมายงานอะไร	 อย่างไร	
ระบวุ่าสิง่ใดส�าเรจ็หรอืล้มเหลว	กระบวนการของการสะท้อน
คิดอาจเป็นในรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ	 กลุ่ม
เล็กหรือกลุ่มใหญ	่ และอาจใช้เวลาไม่กี่สิบนาทีถึงเป็นชั่วโมง	
หรืออาจเป็นวันก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	
แนวค�าถามที่ส�าคัญในการท�า	 AAR	มีอยู่	 4	 ข้อ	 (ภาพที่	 8)	
ประกอบด้วย
	 1.	ได้วางแผนหรือเตรียมการอะไรไว้บ้าง	
	 2.	เรื่องจริง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร	
	 3.	ท�าไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น	
	 4.	ครั้งต่อไปเราจะท�าอะไรบ้าง	
ค�ำแนะน�ำ	ค�าถามที่	1	และ	2	ควรใช้เวลาประมาณ	1	ใน	4	
หรือร้อยละ	25	ของเวลาทั้งหมดที่จะใช้ท�ากิจกรรม	ค�าถาม
ที่	3	ควรใช้เวลา	ร้อยละ	25	และเวลาที่เหลืออีกร้อยละ	50	
เป็นการเน้นในค�าถามที่	4

ภำพที่ 8		แนวค�าถามในการท�า	AAR	(Garvin,	2000)

กรณศีกึษำที ่1 การท�ากจิกรรมสะท้อนคิดหลกัสตูรการ
จัดการสมัยใหม่	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 วิทยาลัย
ศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	(College	of	Arts,	Media	
and	Technology:	CAMT)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 นักศึกษาของ	 CAMT	 ในหลักสูตรการจัดการ
สมัยใหม่	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 แผนบูรณการ 
การท�างานจะเข้าท�างานในแหล่งฝึกเป็นเวลา	12	เดือน	
โดยช่วงแรกของการเข้าท�างานนักศึกษาต้องกลับมา
ที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เพื่อท�ากิจกรรมสะท้อนคิด	
ซึ่งได้ประยุกต์ใช้หลักการ	 AAR	 เพื่อช่วยให้นักศึกษา
ปรับตัวและเรียนรู ้บนประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ
จากการท�างานจริง	 	 ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและนักศึกษากับอาจารย	์
นอกจากนีย้งัอธบิายในสิง่ทีเ่ป็นปัญหา	เช่น	การปรบัตวั 
การท�างาน	ตัวอย่างค�าถามที่ใช้ในกิจกรรมมีดังนี้

•	 นักศึกษำได้เรียนรู้อะไรบำ้งจำก 
กำรท�ำงำนในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

•	 เกิดปัญหำหรืออุปสรรคใดบ้ำงที่ 
เกิดขึ้นลำ่สุด

•	 นักศึกษำได้แก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคอะไรบ้ำง แก้ไขอยำ่งไร

•	 ปัญหำและอุปสรรคใดที่ยังไม่ได้
แก้ไข เพรำะอะไร

•	 นักศึกษำมีแผนกำรจะท�ำอย่ำงไร 
ในสัปดำห์ต่อไป

3. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy)
	 ทฤษฎีที่มักนิยมน�ามาประยุกต์ใช ้ในการเขียน
วัตถุประสงค์หรือก�าหนดผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือทฤษฎี
ของ	Bloom	(Bloom’s	taxonomy,	1956)	โดยในคู่มือนี้
น�าเสนอทฤษฎี	taxonomy	แบบใหม	่หรือ	revised	taxon-
omy	(Anderson	et	al.,	2001)	ที่พัฒนามาจาก	Bloom’s	
taxonomy	 ซึ่งพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในการ 
น�าไปใช้	 จากเดิมที่	 Bloom’s	 taxonomy	 มีเพียงมิติ
เดียวคือ	 มิติด้านพุทธิปัญญา	 (cognitive	 domain)	 แต	่
revised	 taxonomy	 แบ่งออกเป็น	 2	 มิติ	 คือ	 มิติด้าน 
ความรู	้(knowledge	dimension)	กับมิติด้านกระบวนการ
ทางพุทธิปัญญา	 (cognitive	 process	 dimension)	 
(ภาพที่	9)

มิติด้ำนควำมรู้ (knowledge dimension)
	 มิติด้านความรู้ที่ผู้เรียนรู้หรือนักศึกษาจะได้
รับมีโครงสร้างมิติด้านความรู้ดังตารางที	่1 (Krath-
wohl,	2002)
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ภำพที่ 9		ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม	(Bloom’s	taxonomy,	1956,	Anderson	et	al.,	2001)

มิติทำงด้ำนกระบวนกำรทำงพุทธิปัญญำ (cognitive process dimension)
	 มิติทางด้านนี้เน้นอธิบายถึงกระบวนการทางพุทธิปัญญา	 (cognitive	 process)	 ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
โดยส่วนนี้พัฒนามาจาก	 cognitive	 domain	 ของ	 Bloom’s	 taxonomy	 แบบเดิม	 ซึ่งเริ่มจากการดึงความรู้ 
จากความจ�าระยะยาวมาตีความอธิบายสรุปอ้างอิงก่อนน�าไปวิเคราะห์ให้เหตุผลและประเมิน	 มิติกระบวนการ
ทางพุทธิปัญญา	(cognitive	process)	ของ	revised	taxonomy	มีโครงสร้างดังตารางที	่2	(Krathwohl,	2002)

A.	ความรู้เชิงข้อเท็จจริง
(factual	knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน	
(basic	elements)	ที่ผู้เรียนต้องรู	้
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับระเบียบ
วินัย	(discipline)	หรือไว้ใช้ในการ
แก้ปัญหา

Aa.	ความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	
(knowledge	of	terminology)
Ab.	ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะ
และองค์ประกอบต่าง	ๆ	

B.	ความรู้เชิงมโนทัศน์
(conceptual	 
knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์	
ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานต่าง	ๆ	
ในโครงสร้างใหญ่	ที่ท�าให้เกิดการท�า
หน้าที่ร่วมกันได้

Ba.	ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภทและ
จัดหมวดหมู่	
Bb.	ความรู้เกี่ยวกับหลักการ	และ
ลักษณะทั่วไป	
Bc.	ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี	ตัวแบบ	และ	
โครงสร้าง	

C.	ความรู้เชิงวิธีการ	 
(procedural	
knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการท�าสิ่งต่าง	ๆ	ว่า
จะท�าอย่างไร	รวมถึงสืบเสาะและ
เกณฑ์การใช้ทักษะ	ขั้นตอน	เทคนิค	
และวิธีการต่าง	ๆ

Ca.	ความรู้เกี่ยวกับทักษะเฉพาะและ 
ขั้นตอน
Cb.	ความรู้เฉพาะและวิธีการ	
Cc.	ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ส�าหรับก�าหนด
ว่าเมื่อใดจะใช้วิธีที่เหมาะสม

D.	ความรู้เชิงอภิปัญญา
(metacognitive	 
knowledge)

ความรู้เชิงพุทธิปัญญาทั่วไป		รวมทั้ง
ความตระหนัก	และความรู้เกี่ยวกับ
พุทธิปัญญาของตนเอง	รู้ว่าตนเองรู้	
หรือ	ไม่รู้อะไรบ้าง

Da.	ความรู้เชิงกลยุทธ์	
Db.	ความรู้เกี่ยวกับงานเชิงพุทธิปัญญา	
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับบริบทของการ
ท�างานและเงื่อนไขที่เหมาะสม	
Dc.	ความรู้เกี่ยวกับตนเอง

ตำรำงที่ 1		มิติด้านความรู้
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ตำรำงที่ 2		มิติกระบวนการทางพุทธิปัญญา
บรรณำนุกรม
แผนการด�าเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555.	(2551).		 	 	
กรุงเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	
Anderson,	L.	W.	and	Krathwohl,	D.	R.	(2001).	A Taxonomy for Learning, Teaching and   
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete 
 Edition.	New	York:	Longman.
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Bloom,	B.	S.	and	Krathwohl	D.	R.	(1956).	Taxonomy of Educational Objectives: The 
 Classification of Educational Goals, by a Committee of College and University 
 Examiners. Handbook 1: Cognitive domain.	New	York:	Longman.
Clifford,	J.	and	Thorpe,	S.	(2007).	Workplace Learning & Development Delivering 
 Competitive Advantage for Your Organization.	London	and	Philadelphia:	Kogan	Page	
	 Limited.	
Garvin,	D.	(2000).	Learning in Action,	Harvard	Business	School	Press:	Massachusetts.
Gordon,	R.	(1998).	A	curriculum	for	authentic	learning.	The	Education	Digest, 63:	4-8.	
Høyrup,	S.	(2004).	Reflection	as	a	Core	Process	in	Organizational	Learning.	Journal of 
 Workplace Learning,	16(8):	442-454.
Jugdev,	K.	and	Mathur,	G.	(2013).	Bridging	Situated	Learning	Theory	to	the	Resource-Based	
	 View	of	Project	Management.	International Journal of Managing Projects in Business,	
	 6(4):	633-653.
Kolb,	David	A.	(1984).	Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
 Development.	NJ:	Englewood	Cliffs,	Prentice	Hall.
Krathwohl,	D.	R.	(2002).	A	Revision	of	Bloom’s	Taxonomy:	An	overview.	Theory into Practice,	
	 41(4):	212-218.		
Lave,	J.	and	Wenger,	E.	(1991).	Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation.	New	
	 York:	Cambridge	University	Press.
McGill,	I.	and	Brockbank,	A.	(2004).	The Action Learning Handbook.	London	and	New	York:	
	 Taylor	&	Francis	Group.
Miettinen,	R.	(2000).	The	Concept	of	Experiential	Learning	and	John	Dewey’s	Theory	of	
	 Reflective	Thought	and	Action.	International Journal of Lifelong Education,	19(1):	54-72.
Revans,	R.	(1940).	Action Learning New Techniques for Management.	London:	Blond	and	
	 Briggs.
Rimanoczy,	I.	(2007).	Action	Learning	and	Action	Reflection	Learning:	Are	They	Different?	
 Industrial and Commercial Training,	39(5):	246-256.
Stirling,	A.,	et	al.	(2016).	A Practical Guide for Work-integrated Learning: Effective 
 Practices to Enhance the Educational Quality of Structured Work Experiences 
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1.	จ�า	(remember) การดึงเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องออกมาจากความจ�า
ระยะยาว	

1.1	การจดจ�าได้	
1.2	การระลึกได	้

2.	เข้าใจ	(understand) การก�าหนด	สร้างความหมายจากถ้อยความที่ได้
เรียนรู้	รวมถึงการพูด	การเขียน	และการสื่อสาร
ด้วยภาพ	

2.1	การตีความ	
2.2	การยกตัวอย่าง	
2.3	การจ�าแนก	
2.4	การสรุป	
2.5	การอ้างอิง	
2.6	การเปรียบเทียบ	
2.7	การอธิบาย	

3.	ประยุกต์	(apply) การด�าเนินการหรือการใช้กระบวนการใน
สถานการณ์ที่ก�าหนดให้

3.1	การด�าเนินการ	
3.2	การน�าไปใช้	

4.	วิเคราะห์	(analyze) การแตกรายละเอียดของสิ่งหนึ่ง	ๆ	ออกเป็น
เชื่อมโยง	ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนนั้นกับ
ส่วนอื่น	ๆ		และแต่ละส่วนนั้นกับภาพรวมของ
โครงสร้างโดยรวม		หรือวัตถุประสงค	์

4.1	การแยกแยะความแตกต่าง	
4.2	การจัดให้เป็นระบบ	
4.3	การให้เหตุผล	

5.	ประเมิน	(evaluate) การตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์	และมาตรฐาน 5.1	การตรวจสอบ	
5.2	การวิพากษ์	

6.	สร้างสรรค	์(create) การรวมส่วนประกอบย่อย	ๆ	เข้าด้วยกันเพื่อ
สร้างสิ่งแปลกใหม่	โดยเชื่อมโยงกันเป็นภาพรวม	
หรือสร้างผลิตภัณฑ์แรกเริ่ม

6.1	การสร้าง	การก่อก�าเนิด	
6.2	การวางแผน
6.3	การผลิต
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บทที่ 3
แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท�างานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

	 แนวทางการจัดการศกึษาเชงิบรูณาการกับการท�างาน	ฉบับน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้สถานศกึษาสามารถน�าไปจดัท�าหลกัสตูร	
ออกแบบการเรยีนการสอนได้อย่างยดืหยุน่	เน้นความแตกต่างและหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวชิาชพี	สภาพพืน้ที่
ตั้ง	บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	และสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนด
ไว้ในหลกัสตูรหรอืเป็นการศกึษาทีมุ่่งผลลพัธ์	(outcome-based	education)	ภายใต้กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่ง
ชาติ	(มคอ.)	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มาตรฐานวิชาชีพ	และข้อก�าหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดของแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนของประเทศไทย
	 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานจัดท�าข้ึนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น	 เปิดกว้าง	 
มีทางเลือก	 เป็นอิสระตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือสาขาวิชา	 และบริบทในพื้นที่ของสถานศึกษาและสภาพจริงแต่ละแห่ง	 
ให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค	์เน้นการประกันผลการด�าเนินงานและผลลัพธ์การ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กับผูเ้รยีน	(learning	outcomes)	ให้เกดิความเป็นเลศิในแต่ละบคุคล	ซึง่กรอบแนวคดิหลกัของการจัดการเรยีนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท�างานต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญครบ	4	องค์ประกอบ	ดังนี	้
	 1.	การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการท�างานจริงของสาขาวิชา
	 2.	ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท�างานตามสาขาวิชา
	 3.	กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของผู้เรียน
	 4.	ต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาและงานนั้นต้องสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ก�าหนดได้
	 ดังนั้น	 การจัดการเรียนการสอนสามารถเรียกชื่ออื่นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้	 แต่ต้องมีองค์ประกอบส�าคัญครบ	 
4	องค์ประกอบข้างต้น

ประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำกับกำรท�ำงำน

	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 แบ่งออกเป็น	 9	 ประเภท	 
โดยเรียงล�าดับตามระยะเวลาที่ เข ้าศึกษา	 ตั้งแต ่กลุ ่มบูรณาการก ่อนเข ้าศึกษา		 
กลุม่บรูณาการระหว่างเรยีนตลอดหลกัสตูร	กลุม่บรูณาการช่วงท้ายของหลกัสูตร	และ
กลุม่บรูณาการก่อนส�าเรจ็การศกึษา	แต่ละประเภทยงัสามารถจดัเป็นระบบการ
เรียนการสอนทั้งหลักสูตร	 จัดเป็นรายวิชา	 และจัดเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา	ดังนี้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 1.	กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา
	 	 1.1	การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	(pre-course	experience)
	 2.	กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร
	 	 2.1	การเรียนสลับกับการท�างาน	(sandwich	course)	
	 	 2.2	สหกิจศึกษา	(cooperative	education)
	 	 2.3	หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม	(joint	industry	university	course)
	 	 2.4	การปฏิบัติงานภาคสนาม	(fieldwork)
	 3.	กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร
	 	 3.1	การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน	(cognitive	apprenticeship	or	job	
shadowing)
	 	 3.2	การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะต�าแหน่ง (placement	or	practicum)
	 4.	กลุ่มบูรณาการก่อนส�าเร็จการศึกษา
	 	 4.1	พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new	traineeship	or	apprenticeship)
	 	 4.2	การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี	(post-course	internship)
	 สามารถน�ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานทั้ง	 9	 ประเภท	 มาจัดวางในแผนการเรียน
ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร	4	ปีการศึกษา	เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ตลอดจนความแตกต่างในแต่ละประเภทและสามารถ
น�าไปจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น	แสดงดังภาพที่	10

ภำพที่ 10	การจัดประเภทการบูรณาการกับการท�างานในแผนการเรียน	4	ปีการศึกษา
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 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานอาจจ�าแนกออกเป็นตัวบ่งชี้และแนวปฏิบัติในการ
ด�าเนินงานเพื่อให้แนวทางและตัวบ่งชี้บรรลุความส�าเร็จ	 โดยเรียงล�าดับตั้งแต่การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู	้ ระหว่างการ
จัดการเรียนรู	้หลังการเรียนรู้	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	และ		การก�ากับติดตามการด�าเนินงาน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แนวทำงของสถำนศึกษำ
 ตัวบ่งชี้: 1.1 สถำนศึกษำต้องมีควำมพร้อมใน 
ทุกด้ำนทั้งด้ำนนโยบำย หลักสูตร คณำจำรย์ บุคลำกร  
งบประมำณ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เพื่อให ้
ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
บรรลุตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้
 แนวปฏิบัติ:
 1. มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนกับ 
การท�างานที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
	 2.	ระบกุารจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการ
ท�างานไว้ในหลักสูตร
	 3.	 จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท�างานอย่างเพียงพอ
	 4.	 ก�าหนดต�าแหน่ง	 หน้าที่ 	 ความรับผิดชอบ	 
ภาระงาน	 มาตรการสนับสนุนและจูงใจแก่คณาจารย์
และบุคลากรในการบริหารและจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการท�างานอย่างชัดเจน
	 5.	 จัดเตรียมแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริงตรงตาม 
สาขาวิชาของผู ้เรียน	 เช่น	 สถานประกอบการ	 ชุมชน	 
บุคคลต้นแบบ	 พื้นที่ เชิงภูมิประเทศ	 หรือการท�างาน 
บนอนิเทอร์เนต็		โดยอาศยัความร่วมมอื	และมมีาตรการจงูใจ
ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้ให้ความร่วมมือ
	 6.	 ก�าหนดผลลพัธ์การเรียนรูข้องผูเ้รยีนซึง่ได้รบัจาก
การจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกับการท�างานไว้อย่าง
ชัดเจน	โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน
	 7.	 ก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและในสภาพจริง

2. แนวทำงของหลักสูตร
  ตัวบ่งชี้: 2.1 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตดำ้นก�ำลังคน หรือ   ควำมต้องกำร
ของผู้เรียน หรือควำมต้องกำรขององค์กรทำงวิชำชีพได้
อย่ำงแท้จริง
 แนวปฏิบัติ:
 1. รายละเอียดของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร	 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ	(มคอ.)
	 2.	 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางธุรกจิ	เทคโนโลย	ีและความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ	
ผู้เรียน	และองค์กรทางวิชาชีพ
	 3.	 มีการจัดรายวิชาท้ังกลุ ่มรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเฉพาะให้สอดคล้องตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ
	 4.	มกีารประเมนิการมงีานท�าและความพร้อมในการ
ท�างานได้ทันทีของผู้เรียนหลังส�าเร็จการศึกษา
	 5.	มกีารประเมนิความพึงพอใจต่อผลการจดัการเรยีน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  ตัวบ่งชี้: 2.2 มีกำรก�ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไว้ในหลักสูตร
  แนวปฏิบัติ:
 1. ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการก�าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
	 2.	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	
มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เช่น	

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน

กำรเตรียมกำรก่อนจัดกำรเรียนรู้

2.1)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	(ethics	and	moral)
2.2)	ด้านความรู้	(knowledge)
2.3)	ด้านทักษะทางปัญญา	(cognitive	skills)
2.4)	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 (interpersonal	 skills	 and	 re-

sponsibility)
2.5)	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (numerical	

analysis,	communication	and	information	technology	skills)
2.6)	ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ	(professional	skills)
2.7)	ด้านพัฒนาการและความก้าวหน้า	(development	and	progression)
2.8)	 ด้านความส�าเร็จ	 ผลงาน	 และนวัตกรรม	 (success,	 creation	 and	 innovation) 

	 3.	 มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู ้โดยมีการระบุเป้าหมายแต่ละกลุ ่มของแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริง 
ตามลักษณะของมาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของตน	 ทั้งสถานประกอบการ	 ชุมชน	 บุคคลต้นแบบ	 พื้นที่เชิง
ภูมิประเทศ	 หรือการท�างานบนอินเทอร์เน็ต	 แล้วก�าหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย 
	 4.	 มกีารระบกุลไกการวดัประเมนิผลผูเ้รยีนทีผ่่านการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกับการท�างานเพื่อให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้าน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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3. แนวทำงของคณำจำรย์
  ตัวบ่งชี้: 3.1 คณำจำรย์มีควำมพร้อมและมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
  แนวปฏิบัติ:
 1. มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่คณาจารย์
	 2.	คณาจารย์ในหลักสตูรมกีารจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการไปในทศิทางเดยีวกนั	โดยเน้นผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิ
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 3.	 คณาจารย์มีทักษะในการนิเทศงาน	สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานมีคุณภาพ	กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น	ๆ	แก่ผู้เรียนและพี่เลี้ยงที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
	 4.	คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานและสามารถน�าไปปฏิบัติได้
	 5.	 สร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 เช่น	 สร้างความตระหนักและ 
รับผิดชอบต่อผู้เรียน	จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานด้วยความเต็มใจ
	 6.	คณาจารย์มภีาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื	มบีคุลกิภาพเหมาะสมตามลกัษณะสาขาวชิาชพี	พร้อมปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและพี่เลี้ยง
	 7.	 คณาจารย์ควรท�าหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้	 (facilitator)	 และให้ค�าชี้แนะ	 (coaching)	 แก่ผู้เรียน	 เพ่ือให้ 
ผู้เรียนคิดได้	และเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 8.	คณาจารย์มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ในรายละเอียดและสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแล้ว
น�ามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�าหนด
	 9.	คณาจารย์ควรได้รับการอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นส�าคัญ	 เช่น	ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเลือกประเด็นส�าคัญ
ของการอบรม	มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเหล่านั้น	 	 แล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดความรู้ด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์	และน�าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกันจนเป็นภาพใหญ่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	 10.	 คณาจารย์ควรได้รับการรื้อฟื้นให้มีคุณลักษณะเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตามการด�าเนินธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิต	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษาแก่สถานประกอบการ	 การฝังตัวในรูปแบบพนักงานของสถาน 
ประกอบการหรือการฝังตัวในชุมชน	มีระบบคณาจารย์พี่เลี้ยงภายในสถานศึกษา
	 11.	มกีารวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการท�างานของคณาจารย์	ทีผ่กูพันกบัการพจิารณา
ความดคีวามชอบของสถานศึกษา	เช่น	ประเมนิจากผลงานทีแ่สดงถึงความส�าเร็จของผูเ้รยีนในรปูของแฟ้มสะสมผลงาน	(portfolio)	
การด�าเนินโครงการ
 
 ตัวบ่งชี้: 3.2 คณำจำรย์มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของแหล่งเรยีนรูใ้นสภำพจรงิ
  แนวปฏิบัติ:
 1. คณาจารย์รูแ้ละเข้าใจสภาพการประกอบธุรกจิและการด�าเนนิงานของแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิทีใ่ห้ความร่วมมอื
	 2.	คณาจารย์มคีวามเข้าใจสายงานแต่ละอาชีพและสามารถวิเคราะห์ลักษณะงานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่เหมาะสม
กับหลักสูตร/สาขาวิชา
	 3.	 คณาจารย์สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากต�าแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียน	 	 รับผิดชอบของแหล่งเรียนรู้ใน
สภาพจริง
	 4.	 คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ	 ชุมชน	 บุคคลต้นแบบ	 พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	 หรือผู้ท�างาน 
บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	เพื่อก�าหนดลักษณะงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

4. แนวทำงของผู้เรียน
 ตัวบ่งชี้: 4.1 ผู้เรียนมีควำมพร้อมและมีสมรรถนะในกำรเรียนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
  แนวปฏิบัติ:
 1. ท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานว่าการท�างานในสภาพ
จริงเป็นการเรียนไม่ใช่การทดแทนแรงงานราคาถูก
	 2.	 ผู ้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ	 ทั้งนี้กระบวนการเตรียมความพร้อมสามารถยืดหยุ่นได ้
ตามบริบทของสถานศึกษา	 ตามความต้องการและวัฒนธรรมของสถานประกอบการ	 ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	
หรือการท�างานบนอินเทอร์เน็ต	ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
	 3.	ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะส�าคัญก่อนการท�างานในสภาพจริง	ดังนี้

3.1)	ผู้เรียนต้องมีทักษะการท�างานพื้นฐานที่จ�าเป็นในสาขาวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น
3.2)	ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
3.3)	ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องบรรลุ
3.4)	ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างเพียงพอที่จะน�าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
3.5)	ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	และ

สามารถปฏิบัติได้จริง
3.6)	ผู้เรียนต้องรักการท�างาน	รู้จักเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผล	รับฟังและให้เกียรติผู้อื่นในสังคมการท�างาน

ที่มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ
3.7)	 ผู้เรียนต้องมีวินัย	 มีความรับผิดชอบ	 และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่	 เช่น	 การตรงต่อเวลา	 การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบของสถานที่ท�างานอย่างเคร่งครัด
3.8)	ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นในการท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบากสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา
 

	 4.	ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองถึงลักษณะงานที่สนใจ	และสถานศึกษาช่วยเสริมศักยภาพการท�างานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้
เรียน 
	 5.	มีการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบผลส�าเร็จและล้มเหลวในการท�างานของรุ่นที่ผ่านมาให้ผู้เรียนรุ่นน้องได้เรียนรู้ 
	 6.	เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้	รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 
	 7.	เตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนเพื่อการท�างานร่วมกับชาวอาเซียนที่อยู่ใน
สภาพจริงได้ 
	 8.	คณาจารย์ควรมอบหมายงานที่ช่วยเพิ่มทักษะจ�าเป็นในการท�างานจริงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
	 9.	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสถานประกอบการ	ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	หรือการท�างานบน
อินเทอร์เน็ตก่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน	แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาให้สอดรับกับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ 
	 10.	ควรเชิญผู้แทนสถานประกอบการ	ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	บุคลากรในพื้นที่เชิงภูมิประเทศ	หรือผู้ท�างานบน
อินเทอร์เน็ต	เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
	 11.	ฝึกผู้เรียนให้รู้จักการสะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ตนเอง	(critical	reflection)	เมื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม	่ๆ	เพื่อให้ 
ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนได้เรียนรู้	และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตน 
	 12.	สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการท�างานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพจริง
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 ตัวบ่งชี้: 4.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนต้องก�ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียนแบบรำยบุคคลและภำพรวม
  แนวปฏิบัติ:
 1. ก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในส่วนที่หลักสูตรคาดหวัง	ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง	และผู้เรียนคาดหวัง	
	 2.	 การเลือกการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทใดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียน	เนื่องจากแต่ละประเภทมีจุดเน้นแตกต่างกัน
	 3.	 ควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องตามหน้าที่	 ต�าแหน่งงาน	 และภาระงานที่ผู้เรียนแต่ละ
บุคคลรับผิดชอบ

5. แนวทำงของแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง
 ตัวบ่งชี้: 5.1 แหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง เช่น สถำนประกอบกำร ชุมชน บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ หรือ
กำรท�ำงำนบนอินเทอร์เน็ตมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์กำร 
เรียนรู้ตำมที่ก�ำหนด

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

  แนวปฏิบัติ:
 1. 	มีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ	ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	หรือการท�างานบนอินเทอร์เน็ต
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยขึ้นอยู่กับ
บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
	 2.	เปิดโอกาสให้แหล่งเรยีนรู้ในสภาพจรงิจดัท�ามาตรฐานวชิาชพีตามความต้องการของตน	แล้วสถานศกึษาน�ามาประยกุต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานตามบริบทของสถานศึกษา
	 3.	 บุคลากรในสภาพจริงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 และสามารถ
มอบหมายงานที่ท้าทาย	เหมาะสมกับระดับการศึกษา	และระดับความสามารถของผู้เรียน
	 4.	แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการท�างานของผู้เรียน
	 5.	ในกรณผีูเ้รยีนท�างานในสถานประกอบการต้องจดัค่าตอบแทนและ/หรอืสวสัดกิารให้แก่ผูเ้รยีนตามทีก่ฎหมายแรงงาน
ก�าหนดและมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตในระหว่างการท�างาน
	 6.	 มีการจัดท�าแผนก�ากับ	 ดูแล	 และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดระยะเวลาการท�างานที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพ
จริง
 
 ตวับ่งชี:้ 5.2 บคุลำกรในสถำนประกอบกำร ชมุชน บคุคลต้นแบบ พืน้ทีเ่ชิงภมูปิระเทศ หรอื  กำรท�ำงำนบนอนิเทอร์เนต็
ในสภำพจริงที่เกี่ยวข้อง ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนและสำมำรถก�ำกับ
ติดตำมและดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้
 แนวปฏิบัติ:
 1. มกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองพีเ่ลีย้งในสภาพจรงิ	และให้ความรูแ้ก่พีเ่ลีย้งเพือ่ให้ได้คณุสมบตัทิีก่�าหนด	เช่น	การฝึกอบรม	
การศึกษาด้วยตนเอง	การด�าเนินการขึ้นอยู่กับบริบทของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแต่ละแห่ง
	 2.	พีเ่ลีย้งและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องต้องเข้าใจหลกัการ	รปูแบบ	กระบวนการของการจัดการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบั
การท�างาน	และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงานในสภาพจริง
	 3.	 พี่เลี้ยงร่วมกับคณาจารย์และผู้เรียนก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ	 	 	 	 ผู้เรียนจากประสบการณ ์
การท�างาน	ร่วมกันวัดผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามที่ก�าหนด
	 4.	 ต้องก�าหนดให้การเป็นพี่เลี้ยงเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากร	 และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจาก
บุคลากรทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
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  ตัวบ่งชี้: 1.1 ผู้เรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้อยำ่งสรำ้งสรรค์
  แนวปฏิบัติ:
 1. สถานศึกษาต้องเป็นหุ้นส่วน	 (partner)	อย่างจริงจังกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่มีลักษณะการด�าเนินงานตรงตาม
สาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน
	 2.	 ลักษณะงานที่ให้ผู้เรียนท�าต้องเป็นงานที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพ	 สามารถพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของ 
ผู้เรียน	และเกิดประโยชน์ต่อแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ผู้เรียนท�างาน
	 3.	งานทีม่อบหมายให้ผูเ้รยีนท�าในสภาพจรงิต้องมคีวามหลากหลายและลกึซึง้พอเหมาะกบัสาขาวชิาชพี	และเน้นการน�า
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
	 4.	 งานท่ีผู้เรียนท�าต้องท�าให้เกิดการบูรณาการความรู้หลายวิชาเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้เกิดทักษะตามที่สถานประกอบการ	
ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	พื้นที่เชิงภูมิประเทศ	หรือการท�างานบนอินเทอร์เน็ต	ต้องการ
	 5.	มกีารให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีนในระหว่างการท�างานเพือ่ให้สามารถค้นคว้าหาความรูเ้พ่ิมเตมิได้	และสร้างนิสัยการเรียนรูด้้วย
ตนเอง	เช่น	การเรียนซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์					(e-learning)
	 6.	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาหรือเรียนในสภาพจริงได้ในกรณีความรู้ของผู้เรียนยังไม่
เพียงพอต่อการท�างานให้ส�าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้
	 7.	พีเ่ลีย้งในสภาพจรงิควรมกีารสอนงานสัน้	ๆ 	เป็นระยะเพือ่ให้ผูเ้รยีนเข้าใจลกัษณะงานทีท่�า	เหน็ความส�าคญัและความ
เกี่ยวข้องหรือผลกระทบกับงานอื่นในภาพรวม	และเห็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางวิชาการกับงานที่ท�า

ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้	
แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 ตวับ่งช้ี: 1.2 กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเชิงบรูณำกำรกบักำรท�ำงำนต้องมแีนวทำงท�ำให้ผูเ้รยีน
บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ก�ำหนด
  แนวปฏิบัติ:
 1. ต้องเน้นคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทและความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนที่อยู่ในอาชีพนั้น	ๆ
	 2.	 คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับพี่เลี้ยงในสภาพจริงเพื่อก�าหนดลักษณะงานที่มีคุณภาพและประเด็น
ปัญหาที่ท้าทายให้ผู้เรียนท�า
	 3.	 เน้นให้ผู้เรียนน�าประสบการณ์จากการท�างานในสภาพจริงมาสนับสนุนความรู้ที่เรียนจากสถานศึกษา
และน�าความรู้จากสถานศึกษาไปพิสูจน์ด้วยการลงมือท�า
	 4.	 ผู ้เรียนต้องมีสิทธิ์เสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่น�าไปสู่ในสิ่งที่ผู ้เรียนอยากเป็น	 อยากได้	 หรืออยาก
ประสบความส�าเร็จ	 (passion-driven)	 ด้วยการใช้ความคิด	 (idea-based)	 ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล	
(personalized)	และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนพสิจูน์ความสามารถดงักล่าวว่าเป็นจรงิหรอืไม่	ด้วยการประยกุต์ใช้ความ
รู้ในสถานการณ์จริงด้วยรูปแบบต่าง	ๆ	ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
	 5.	ผูเ้รยีนต้องมรีะยะเวลาการท�างานทีเ่พยีงพอในการน�าความรูจ้ากสถานศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการท�างาน
และเรียนรู้ประสบการณ์ในสภาพจริงจนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
	 6.	ผูเ้รยีนต้องลงมอืท�างานด้วยตนเองในสภาพจรงิ	ต้องใช้ท้ังความรู	้ทกัษะ	และเจตคต	ิเพือ่ขบัเคลือ่นงาน
ที่รับผิดชอบไปสู่ความส�าเร็จด้วยความกระตือรือร้น	(active	learning)
	 7.	เน้นให้ผูเ้รยีนท�างานหรอืพฒันาทกัษะกระบวนการคดิแบบโครงงานทีเ่น้นสมรรถนะ	ทกัษะ	การพฒันา
ตนเอง	และเน้นผลงานหรือชิ้นงานที่บ่งบอกถึงความส�าเร็จในแต่ละสาขาวิชาชีพ
	 8.	คณาจารย์ต้องสามารถปรบัเปลีย่นประเดน็ปัญหาในสภาพจรงิทีม่คีวามหลากหลายและซบัซ้อนให้เป็น
วิธีท�าที่ผู้เรียนได้ประโยชน์
	 9.	 ผู้เรียนต้องตระหนักในคุณค่าตนเองและสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 โดยท�าให้
ปัญหาเหล่านั้นหมดไปหรือไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก	หรือไม่เป็นแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
	 10.	 ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเขียนรายงานตามองค์ประกอบทางวิชาการ	 เช่น	 วัตถุประสงค์	
ขอบเขตการท�างาน	แผนการท�างาน	เพื่อให้ได้ผลงานอย่างชัดเจน
	 11.	ต้องจัดให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดเชิงวิจารณ์	(critical	reflection)	ประสบการณ์ที่ได้รับในขณะท�างาน
จากแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
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 หลังกำรเรียนรู้ 
 แนวทำงกำรประมวลผลลัพธ์กำรเรียนรู้
  
 ตัวบ่งชี้:ผู ้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู ้จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำร 
กับกำรท�ำงำน
  แนวปฏิบัติ:
 1. ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และสะท้อนความเห็นถึงประสบการณ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในสภาพจริงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จริงด้วยวิธีคิดเชิงระบบ	(systematic	thinking)
	 2.	ผู้เรียนต้องบอกได้ว่าสิ่งใดที่ท�าเป็น	ท�าได้	หรือท�าส�าเร็จ	หลังจากท�างานในสภาพจริง
	 3.	จดัเวทใีห้ผูเ้รยีนได้น�าเสนอผลงานและความส�าเรจ็ทีไ่ด้รบัจากการท�างานในสภาพจรงิอย่างเป็นรปูธรรม	เพือ่เปิดโอกาส
ให้มีการต่อยอดหรือปรับวิสัยทัศน์แก่ผู้เรียนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในอนาคต	เช่น	ระยะเวลาการท�างานที่ลดลงไปจากเดิม	จ�านวน
ต้นทุนที่สามารถปรับลด	ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม	ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
1. แนวทำงกำรวัดและประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
  ตัวบ่งชี้: มีแนวทำงกำรวัดประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
  แนวปฏิบัติ:
 1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการท�างานก่อนส�าเร็จการศึกษา
	 2.	 ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง	 (higher	 order	 thinking	 skills)	 ที่อยู่นอกเหนือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา	
(beyond)	เช่น	สามารถท�าในสิ่งที่รู้ได้	(learning	skills)	สามารถประยุกต์สิ่งที่รู้กับสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้	(understanding	skills)	
สามารถรูอ้ะไรเพิม่เตมิหรือมากกว่าจากสิง่ทีเ่รียนในบทเรยีน	(exploring	skills)	สามารถบอกความคดิใหม่	ๆ 	กบัคนอืน่ได้	(creating	
skills)	และสามารถน�าความรู้ไปช่วยคนอื่นได้	(sharing	skills)
	 3.	ผู้เรียนต้องแสดงศักยภาพให้ได้ตามสมรรถนะที่ก�าหนด	โดยผู้เรียนต้องรับทราบสมรรถนะเหล่านั้นก่อนเริ่มศึกษา	และ
ต้องมีเครื่องมือประเมินที่สามารถแยกระดับสมรรถนะ	(competency	levels)	ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
	 4.	วดัประเมนิผลคุณภาพผูเ้รยีนด้วยเหตผุลพืน้ฐาน	(bottom	line)	คอื	แหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิทีผู่เ้รียนเข้าไปท�างานจะจ้าง
ผูเ้รียนกลบัเข้าไปท�างานอกีหรอืไม่	และให้เงนิเดอืนระดับใด
	 5.	ผู้เรียนมีพฤติกรรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหลังส�าเร็จการศึกษา	เช่น	ความใฝ่รู้	การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
	 6.	 การวัดและประเมินผลผู้เรียนต้องมาจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งตัวผู้เรียน	คณาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 คณาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสูตร	และพี่เลี้ยงในสภาพจริง
	 7.	 สัดส่วนคะแนนในการประเมินผู้เรียนควรยืดหยุ่นตามระยะเวลาที่ท�างานในสภาพจริง	 เช่น	 ระยะเวลาท�างานใน 
สภาพจริงช่วงเวลาสัน้	ๆ 	ให้น�า้หนกัการประเมนิทีค่ณาจารย์มากกว่าพีเ่ลีย้งในสภาพจรงิ	ส่วนระยะเวลาท�างานในสภาพจรงิยาวนาน
ต่อเนือ่งให้น�า้หนกัการประเมนิของพีเ่ลีย้งในสภาพจรงิมากขึน้	แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการท�างานและธรรมชาตขิองแต่ละ
สาขาวิชาชีพ	หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในสภาพจริง
	 8.	มแีผนการตดิตามและประเมนิผลการท�างานของผูเ้รยีนอย่างสม�า่เสมอและเป็นระบบ	เพือ่ลดภาระผูที้เ่กีย่วข้องในสภาพ
จริง
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	 9.	มีการรายงานผลการท�างานของผู้เรียนในสภาพจริงทุกระยะอย่างต่อเนื่อง	และร่วมกันปรับปรุงการท�างานของผู้เรียน
ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนด
	 10.	 มีการจัดการความรู้ที่เป็นผลจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้เรียนคนอื่น
และผู้เกี่ยวข้อง
	 11.	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียนที่ผ่านการบูรณาการการเรียนกับการท�างาน	 เช่น	 
การประเมินสมรรถนะ	(competency)	การประเมินด้วยการสะท้อนคิด	(reflection)	เป็นต้น

2. แนวทำงกำรวัดและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร
  ตัวบ่งชี้: มีแนวทำงกำรวัดประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
  แนวปฏิบัติ:
 1. หลักสูตรทางวิชาการมีการประเมินความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของผู้เรียนหรือประสิทธิภาพของ 
ชดุวชิาในช่วงท้ายของหลกัสตูร	โดยวดัความสามารถของผูเ้รยีนในการน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จรงิได้อย่างสร้างสรรค์
หรอืไม่	เช่น	การมอบหมายงานหรือโครงงานทีต้่องใช้การบรูณาการความรูต้ลอดหลกัสตูร	แล้วประเมนิความส�าเรจ็ของงานตามตวั
ชี้วัดที่ก�าหนดไว้และตามผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน	มคอ.2
	 2.	 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการมีการประเมินความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของผู ้เรียนหรือ
ประสิทธิภาพของชุดวิชาในช่วงท้ายของหลักสูตร	 โดยวัดสมรรถนะและทักษะตามที่หลักสูตรก�าหนดและสอดคล้องตาม 
ข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ	หรือเชิงเทคนิคในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น	 ๆ	 เช่น	 การมอบหมายงานหรือโครงงานที่ต้องใช้การ 
บูรณาการความรู้และทักษะตลอดหลักสูตร	 แล้วประเมินความส�าเร็จของงานตามตัวชี้วัดท่ีก�าหนดไว้และตามผลการเรียนรู้ที่ระบุ
ไว้ใน	มคอ.2
	 3.	 มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่
ต้องใช้ในการท�างานจริง
	 4.	มกีารประเมนิความคดิเหน็ของผูใ้ช้บณัฑติถงึความพร้อมในการท�างานของผูส้�าเรจ็การศกึษาตามลกัษณะสาขาวชิาชพี
และผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน	มคอ.2
	 5.	มีการประเมินระยะเวลาการได้งานท�าของผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร

กำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน
1. แนวทำงกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน
  ตวับ่งชี:้ มกีำรก�ำกบัตดิตำมผลกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเชงิบรูณำกำรกบักำรท�ำงำนเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหำทีเ่กดิ
ขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
  แนวปฏิบัติ:
 1. มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในสภาพจริงอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควร
จะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
	 2.	 มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 (learning	 benchmark)	 อย่าง
สม�่าเสมอตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	เพื่อน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง
	 3.	 สถานศึกษาต้องน�าเสนอผลลัพธ์จาการด�าเนินงานในเชิงข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติการจัดการเรียนการสอน 
เชิงบูรณาการกับการท�างานของแต่ละแห่งอย่างแท้จริง	โดยปราศจากการปรุงแต่งเพื่อการตรวจประเมิน
	 4.	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนินงาน												
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2. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
  ตัวบ่งชี ้ : มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้เรียน สถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง
  แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้เรียน:
 1. เติมเต็มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการต่าง	ๆ	 เช่น	 
การมอบหมายงานและการจัดกิจกรรมหรือเสนอแนะแหล่งความรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
	 2.	 จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อการเข้าสู่งาน 
และอาชพีในอนาคตของผู้เรยีน	(career	development)	เช่น	การทบทวนประวตัย่ิอเพือ่ใช้สมคัรงานจรงิ	(resume	review)	
การสะท้อนคิด	(refection)	การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
	 3.	 ทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความคาดหวังของ 
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา
	 4.	รวบรวมผลงานของผู้เรียนที่เป็นผลจากการท�างานที่โดดเด่น	โดยส่งเข้าประกวดในกิจกรรมระดับเครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาและกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยระดับชาติ	หรือการประกวดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
     แนวปฏิบัติส�ำหรับสถำนศึกษำ:
 1. ประมวลผลการประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในภาพรวม	แล้วมาปรบัปรงุวิธกีารเรยีนการสอน	เนือ้หา	และ
รายละเอียดของหลักสูตร
	 2.	น�าผลการด�าเนินงานมาปรับปรุงแผนการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานในปีถัดไป
	 3.	ปรับปรุงและก�าหนดเป้าหมายของแผนงานปีถัดไปให้สูงขึ้น
	 4.	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงที่ร่วมจัด 
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
	 5.	 จัดการความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน 
การด�าเนินงาน
 
แนวปฏิบัติส�ำหรับแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง:
 1. จัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อสรุปผลการ
ด�าเนินงาน
	 2.	น�าผลการด�าเนนิงานมาปรบัปรุงแผนการด�าเนนิงานและวธิกีารจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการ
ท�างานขององค์กรปีถัดไป
	 3.	ก�าหนดเป้าหมายของแผนการด�าเนินงานปีถัดไปให้สูงขึ้น
	 4.	จดัการความรูท้ี่เกดิขึน้จากผลงานของผูเ้รยีนระหวา่งการท�างาน	เพื่อน�าไปใชป้ระโยชนใ์นการด�าเนินงาน
ขององค์กร

	 การออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานต้องเริ่มต้นจากการก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้	 (learning	
outcomes)	ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	เช่น	ก�าหนดตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	(NQF)	ประกอบด้วย	ความรู้	ทักษะ	และความ
สามารถในการประยกุต์ใช้และความรับผดิชอบ	ต่อมาจงึก�าหนดแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีจ่ะวัดและประเมินผลได้อย่างไร
ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�าหนด	แล้วจึงก�าหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้การบูรณาการกับการท�างานที่
เหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผล	ดังภาพที่	11

ภำพที่ 11	 กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	
 (Stirling,	et	al.	2016.	A Practical Guide for Work-integrated Learning: Effective Practices to 

Enhance the Educational Quality of Structured Work Experiences Offered through Colleges 
and Universities)

	 ผลลัพธ์การเรียนรู้	 (learning	 outcomes)	 คือ	 คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท�างานตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ในคู่มือนี้	 จึงเป็นการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 (Outcome-based	 Education	 :	 OBE)	 จึงเป็นค�าอธิบายว่าผู้เรียนสามารถ 
เรยีนรูอ้ะไรและท�าอะไรได้บ้างหลงัเรยีนจบหลกัสตูรใด	ๆ 	ผลลพัธ์การเรยีนรูม้ปีระโยชน์มากเนือ่งจากใช้เป็นตัวตัง้ต้นในการออกแบบ
หลักสูตร	การเลือกใช้วิธีการเรียนการสอน	หรือเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	(WIL	model)	
และการประเมนิผลการเรยีนรู	้หรอือาจกล่าวอีกนยัหนึง่ว่า	การออกแบบหลกัสตูร	การเลอืกใช้วธีิการเรียนการสอนและการประเมนิ
ผลการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องกัน	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว	้
แสดงได้ดังภาพที่	12	

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

บทที่ 4
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ภำพที่ 12			 การแสดงถึงความสอดคล้องกันของหลักสูตร	รูปแบบการเรียนการสอน	 
	 	 และวิธีการประเมินผลที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
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	 การจัดท�าหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการท�างาน	การก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสอดรับกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(มคอ.)	ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ซึ่งแบ่งได้	
5	ด้าน	และมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ	(มคอ.1)	โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก�าหนดไว้	5	ด้าน	ดังนี้	
 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral)	การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม	 ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม	 การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม	ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
 2. ด้ำนควำมรู้ (knowledge)	ความสามารถในการเข้าใจ	การนึกคิด	และการน�าเสนอข้อมูล	การวิเคราะห์และจ�าแนก
ข้อเท็จจริงในหลักการ	ทฤษฎี	ตลอดจนกระบวนการต่าง	ๆ	และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	
 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (cognitive skills)  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้	 ความเข้าใจใน
แนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	และกระบวนการต่าง	ๆ	ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่	ๆ	ที่ไม่คาด
คิดมาก่อนด้วยตนเองได้
 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility)	ความ
สามารถในการท�างานเป็นกลุ่ม	การแสดงถึงภาวะผู้น�า	ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	ความสามารถในการวางแผนและรับ
ผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (numerical analysis, 
communication and information technology skills) ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	ความสามารถในการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ	ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด	เขียน	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 การเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการท�างานมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ใช้ความรูท้ีเ่รยีนทางทฤษฎใีน
สถานการณ์จริง	มาพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน		และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ดังนั้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	สามารถแสดงได้ดังตารางที่	3

ตำรำงที่ 3		ผลลัพธ์การเรียนรู้	5	ด้าน
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ค�ำอธิบำย

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1	ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ	
(professional	ethical	skills)

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	หรือ	
ปฏิบัติงานต่าง	ๆ	อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม	

2. ด้ำนควำมรู้
2.1	ด้านวิชาการ					(technical	 
knowledge	competency)

ผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจในทฤษฎีและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1	ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(self-learning) ผู้เรียนสามารถ

1.	วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลทางวิชาการที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา	
2.	หาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	รวมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อของแหล่ง
ข้อมูล	
3.	ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและลงมือแก้ปัญหาจริง	
4.	ประเมินผลของผลลัพธ์ที่ได้โดยใช้เหตุผลทางวิชาการประกอบ	

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ค�ำอธิบำย
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบตนเอง
4.1	ด้านการปรับตัว	(adaptability) ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหรือสถานการณ์ที่ไม่ 

คาดหวัง	ตลอดจนคิดและพัฒนากลไกการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้

4.2	ด้านการสื่อสาร	(communication	
skills)

ผู้เรียนสามารถสื่อสารทั้งด้านการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ให้ผู้รับสารเข้าใจสารที่
ต้องการสื่อ	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของผู้รับสาร	ทั้งใน
รูปแบบการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน�าเสนอผลงานและการท�ารายงาน	

4.3	ด้านการท�างานเป็นทีม	(teamwork) ผู้เรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	แสดงบทบาทเป็นได้ทั้งผู้น�าและผู้ตาม
เพื่อให้ทีมบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4.4	ด้านความเป็นผู้น�า			(team	 
leadership)

ผู้เรียนสามารถชี้ให้สมาชิกในทีมเห็นเป้าหมายร่วมกันและกระตุ้นให้สมาชิก
ท�างานร่วมกันได้จนบรรลุวัตถุประสงค์

4.5	ด้านความมุ่งมั่น	(achievement) ผู้เรียนแสดงความมุ่งมั่นในการท�างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้แม้จะพบ
อุปสรรค

4.6 ด้านลูกค้า 
(customer-oriented awareness)

ผู้เรียนสามารถแสดงความตระหนักหรือเข้าใจความต้องการของลูกค้าตลอดจน
สามารถท�างาน	ผลิตสินค้าและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4.7 ด้านคุณภาพ		 
(quality-oriented	awareness)

ผู้เรียนสามารถแสดงความตระหนักในความส�าคัญเรื่องคุณภาพของ
กระบวนการท�างาน	และผลของงานรวมทั้งสามารถพัฒนากลไกตรวจสอบ
คุณภาพ

4.8	ด้านวัฒนธรรมองค์กร (organizational	
awareness)

ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร	รวมทั้งตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร

4.9	ด้านการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) ผู้เรียนสามารถแนะน�า	สอนงาน	ให้ทิศทางแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
4.10 ด้านการใฝ่เรียนรู้	(ability	and	
willingness	to	learn)

ผู้เรียนแสดงความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง

4.11 ด้านการบริหารจัดการ	(self-
management)

ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการภารกิจต่าง	ๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

4.12 ด้านการควบคุมตนเอง	(self-
control)

ผู้เรียนสามารถควบคุมอารมณ	์พฤติกรรม	และการแสดงออกภายใต้สภาวะ
กดดันได้อย่างเหมาะสม	

4.13 ด้านความมั่นใจตนเอง(self-
confidence)

ผู้เรียนแสดงความมั่นใจในการท�างานให้ส�าเร็จถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
คาดหวัง

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1	ด้านการใช้เทคโนโลยี  
(technological	literacy)

ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการท�างานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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	 ในการนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ข้างต้นสามารถน�าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	
การประเมินผลการเรียนรู้	 และการเลือกใช้ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 ทั้งนี้ได้แนบตัวอย่าง
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ในท้ายบทนี้แล้ว

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้และประเภทของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานแต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ของผู้เรียนควรเลือกใช้ให้เหมาะสม	และขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทต่าง	ๆ	 เช่น	การเรียนแบบเน้นโครงงาน	 (project-based	 learning)	แบบเน้นการ
แก้ไขปัญหา	 (problem-based	 learning)	 แบบเน้นการวิจัย	 (research-based	 learning)	 และแบบเน้นการท�างานเป็นหลัก	
(work-based	learning)	ดังตัวอย่าง
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    แบบประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ชื่อ-สกุล	นักศึกษา	/	name	&	surname	.................…………………………………………………………………………..

สาขาวิชา	/	major	………………………………………………………………………………………………………………………….			

ชื่อแหล่งเรียนรู้	/	learning	site’s	name	………………………………………………………………………………………….

ชื่อ	-	สกุล	ผู้ประเมิน	/	evaluator’s	name	………………………………………………………………………………………

ต�าแหน่ง	/	position	………………………………………………………	แผนก	/	division	……………………………………

โทรศัพท์	/	tel.	……………………………………………………………..	โทรสาร	/	fax	………………………………………...

ค�ำชี้แจง  โปรดท�ำเครื่องหมำย 9 เพื่อแสดงควำมคิดเห็นต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำจำกกำรกำรปฏิบัติงำน  
    ตำมเกณฑ์กำรประเมินดังต่อไปนี้ 

ที่ รำยกำรประเมิน
ระดับควำมคิดเห็น

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด

ไม่
ตอบ

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1. เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	หรือปฏิบัติ

งานต่าง	ๆ	อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	
2. สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น
3. วินัย	การตรงต่อเวลา	และความซื่อสัตย์สุจริต
4. จิตส�านึกต่อความรับผิดชอบในหน้าที่
5. การปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
6. มีพื้นฐานคิดทางศีลธรรมทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคม

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 	 1.	 ช ่วยให้ผู ้ เรียนสร้างความคิดรวบยอดจาก
การเรียนในสถานศึกษา	 ได้แก่	 การบูรณาการกับ
การท�างานประเภทสหกิจศึกษา	 (cooperative	
education)	 การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต�าแหน่ง	 (placement	 or	 practicum)	 และ 
การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎ	ี
(post-course	internship)	ช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความรูใ้นสถานการณ์จรงิอย่างต่อเนือ่งตลอดหลกัสตูร	
ได้แก่	 การบูรณาการกับการท�างานประเภทการเรียน
สลับกับการท�างาน	 (sandwich	 course)	 และการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม	(fieldwork)
	 	 	 2. 	 ช ่วยให ้ผู ้ เรียนเกิดความรู ้ 	 ทักษะด ้าน
เทคนิคในสาขาวิชาชีพและตรงกับความต้องการ
ของผู ้ ใช ้บัณฑิต	 ได ้แก ่ 	 การบูรณาการกับการ
ท�างานประเภทหลักสูตรร ่วมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม	 (joint	 industry	 university	 course) 
					3.	ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ได้แก่	การบูรณาการกับการท�างานทุกประเภท
	 	 	 	 	 4.	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดเป้าหมายการท�างานท่ีชัดเจน
ในอนาคต	 ได้แก่	 การบูรณาการกับการท�างานประเภท
การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	 (pre-course	 
experience)	การฝึกงานทีเ่น้นการเรยีนรูห้รอืการตดิตาม
พฤติกรรมการท�างาน	 (cognitive	 apprenticeship	 or	
job	shadowing)
		5.	ช่วยให้ผูเ้รยีนได้งานท�าทนัทแีละตรงตามสาขาวชิาชพี
เมื่อส�าเร็จการศึกษา	ได้แก่										การบูรณาการกับการ
ท�างานประเภทพนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน	
(new	traineeship	or	apprenticeship)

	 ทั้งนี้	 ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�าหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับจุดเน้นที่
คณาจารย์ออกแบบไว้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละประเภทอีกด้วย 
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ที่ รำยกำรประเมิน
ระดับควำมคิดเห็น

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด

ไม่
ตอบ

2. ด้ำนควำมรู้
1. เข้าใจทฤษฎีที่เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง
2. รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานในสาขาวิชา
3. สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
4. สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
5. สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาอื่นมาใช้ในการท�างานได้

อย่างเหมาะสม
6. การติดตาม	และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งใน								

สาขาวิชาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
7. แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลทางวิชาการที่เหมาะสมกับ

ระดับการศึกษา	
2. สามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	รวมทั้งสามารถประเมินความ

น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล	
3. สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและลงมือแก้ปัญหาจริง	
4. สามารถประเมินผลของผลลัพธ์ที่ได้โดยใช้เหตุผลทางวิชาการ

ประกอบ
5. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์	คิดอย่างเป็นระบบและมี

วิจารณญาณ
6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	ในการแก้ปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
7. สามารถคิดเชิงสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบตนเอง
1. ดำ้นกำรปรับตัว

สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหรือสถานการณ์
ที่ไม่คาดหวัง	ตลอดจนคิดและพัฒนากลไกการแก้ปัญหาเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. ดำ้นกำรสื่อสำร
สามารถสื่อสารทั้งด้านการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ให้ผู้รับสารเข้าใจ
สารที่ต้องการสื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของ
ผู้รับสาร	ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน�าเสนอผลงาน	และการท�ารายงาน	

ที่ รำยกำรประเมิน
ระดับควำมคิดเห็น

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด

ไม่
ตอบ

3. ด้ำนกำรท�ำงำนเป็นทีม 
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	แสดงบทบาทเป็นได้ทั้งผู้น�าและ 
ผู้ตามเพื่อให้ทีมบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4. ด้ำนควำมเป็นผู้น�ำ
สามารถชี้ให้สมาชิกเห็นเป้าหมายร่วมกันและกระตุ้นให้สมาชิก
ท�างานร่วมกันได้จนบรรลุวัตถุประสงค์

5. ด้ำนควำมมุ่งมั่น
แสดงความมุ่งมั่นในการท�างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
แม้จะเจออุปสรรค

6. ด้ำนลูกค้ำ
แสดงความตระหนักหรือเข้าใจความต้องการของลูกค้าตลอดจน
สามารถท�างาน	 ผลิตสินค้า	 และให้บริการ	 ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

7. ด้ำนคุณภำพ
แสดงความตระหนักในความส�าคัญเรื่องคุณภาพของ
กระบวนการท�างาน	และผลของงาน	รวมทั้งสามารถพัฒนากลไก
ตรวจสอบคุณภาพ

8. ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร
สามารถเข้าใจโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร	รวมทั้งตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร

9. ด้ำนกำรเป็นพี่เลี้ยง
สามารถแนะน�า	สอนงาน	ให้ทิศทาง แก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

10. ด้ำนกำรใฝ่เรียนรู้
แสดงความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง

11. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สามารถบริหารจัดการภารกิจต่าง	ๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

12. ด้ำนกำรควบคุมตนเอง
ผู้เรียนสามารถควบคุมอารมณ	์พฤติกรรม	และการแสดงออก
ภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างเหมาะสม

13. ด้ำนควำมมั่นใจตนเอง
แสดงความมั่นใจในการท�างานให้ส�าเร็จถึงแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่คาดหวัง

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยใน

การท�างานอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการพูด	

การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น 

เพียงพอที่จะสื่อสารได้
4. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติและวิเคราะห์สถานการณ์ได้
5. เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง

เพื่อตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
6. สามารถน�าเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม

กับสิ่งที่น�าเสนอและผู้ฟัง

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผล
	 ผู้เรียน	พี่เลี้ยง	และคณาจารย์ที่รับผิดชอบ

แนวคิดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
 1. กำรประเมินทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ทิพย์วัลย์	สุทิน	(2555)	กล่าวถึงการประเมินทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที	่21	ดังนี้	สถาบัน
การศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้ประสบความส�าเร็จด้านอาชีพการงานและประสบความส�าเร็จในการ
ใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนจะต้องเน้นการประเมินในสองเรื่อง
ประกอบด้วย	

1)	การประเมินองค์ความรูท้างวชิาการ	(core	academic	subject	mastery)	คอืประเมนิ
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพของผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง	 เพราะความรู้ความช�านาญเป็นพื้น
ฐานส�าคญัในการสร้างคณุภาพและความเป็นเลศิของผูเ้รยีนทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็เมือ่เข้าสูก่ารท�างาน
และการประกอบอาชีพ	

2)	การเตรยีมบณัฑติให้มทีกัษะในการใช้ชวิีตในโลกศตวรรษที	่21	ในประเดน็ดงันี	้การเต
รยีมบณัฑติให้มเีป็นผูท้ีม่คีวามคดิวจิารณญาณ	(critical	thinker)	เป็นนกัแก้ปัญหา	(problem	solver)	
สามารถสื่อสารได้ด	ี (good	communicator)	ท�างานเป็นทีมได้ดี	สามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม	 มีความคิดยืดหยุ่น	 ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี	 เป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์	
(creative	and	innovative	maker)	เป็นพลเมอืงโลก	(global	citizen)	และมคีวามเข้าใจเรือ่งเศรษฐกิจ	
(financial	understanding)	

ทั้งนี้	 การประเมินในอดีตและปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู ้เรียนขาดการพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับสูง	 (higher	 order	 of	 thinking)	 เพราะผู้เรียนจะคุ้นชินการวัดและประเมิน 
ความรู้	ความจ�าเป็นหน่วย	ๆ 	ท่อน	ๆ 	และยังเน้นปัจจัยน�าเข้า	(input)	มากกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้	(out	
come)	เป็นการประเมินทีเ่น้นค�าตอบทีส่ดุเพยีงค�าตอบเดยีว	จงึน�าไปสูก่ารออกข้อสอบแบบเลอืกตอบ	
(multiple	 choice)	 ไม่สามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานจริงได้	 	 ซึ่งกระบวนทัศน์ที่ใช้
ในการประเมินแบบนี้มีข้อจ�ากัดหลายอย่างและการประเมินแบบเดิมตอบโจทย์การประเมินทักษะใน
ศตวรรษที่	21	ได้น้อยมาก

บทที่ 5
การประเมินผลการเรียนรู้

ควำมหมำย
	 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	 (learning	 benchmark)	 คือ	 ผลของการวัดคุณลักษณะและสมรรถนะที่เป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อเปรียบ
เทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ใน	มคอ.2	และ	มคอ.3
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 2. กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรประเมิน (new paradigm of evaluation)
การประเมินผลลัพธ์ทักษะศตวรรษที่	 21	 ที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาให้ได้ผลนั้น	 จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์

ในการประเมินผลอย่างน้อย	3	ประการ
1)	การประเมินต้องก้าวข้ามการประเมิน	ถูก-ผิด	รวมทั้ง	ต้องประเมินเหนือกว่าการประเมินด้วย	ข้อสอบมาตรฐาน	

เป็นการประเมนิกระบวนการคดิ	และให้ความส�าคญักบัการประเมนิผลลพัธ์ในทกัษะการคดิระดบัสงู	(higher	order	of	thinking)
2)	การประเมินต้องประเมินทั้งทีม	ต้องประเมินทักษะการท�างานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น	แทนการประเมินที่เน้นระดับ

ปัจเจก	การประเมนิภาวะผูน้�าต้องประเมนิให้ได้ว่าทกัษะการท�างานเป็นทมี	การมภีาวะผูน้�ามกีารเปลีย่นแปลงจากความคดิ	ความ
เข้าใจส่งผลกระทบจิตใจและน�าไปรับใช้สังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร

3)	 การประเมินต้องมีเกณฑ์ท่ีเปิดเผย	 ดังนั้นข้อสอบจะไม่เป็นความลับต้องประเมินทักษะการท�างานเป็นทีม 
มากขึ้น	แทนการประเมินที่เน้นระดับปัจเจกต้องเปิดเผยได้	และการประเมินผลลัพธ	์(summative)	เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียน
การสอน	มากกว่าการตัดสินได้หรือตก	การประเมินต้องได้ผลลัพธ์ในมิติต่าง	ๆ	ของทักษะศตวรรษที่	21	และควรให้ความส�าคัญ
ของผลลพัธ์ทีเ่ป็นทกัษะการคดิระดบัสงู	การประเมนิระบบ	องค์กร	หลกัสตูร	ต้องเน้นทีผ่ลลทัธ์มากกว่าปัจจยัน�าเข้า	และต้องมกีาร
ประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้วย	โดยควรให้น�้าหนักมากกว่าปัจจัยน�าเข้า	การประเมินทักษะศตวรรษที่	21	ควรเป็นการประเมินที่
เน้นผลลพัธ์	(outcomes	based	assessment)	และวธิกีารประเมินทีน่่าจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้ประเมนิได้สอดคล้องกบัทกัษะ
ในศตวรรษที่	21	ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการประเมินแบบสภาพจริง	(authentic	assessment)	ที่เน้นการวัดความสามารถที่
จะประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ในสภาวการณ์ที่ซับซ้อนไม่ใช่วัดเพียงความรู้ความจ�าเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่
เป็นส่วน	ๆ	เท่านั้น

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 3. ลักษณะกำรประเมินผลลัพธ์ทักษะศตวรรษที่ 21 
1)	วัดประเมินจากการสะท้อนคิดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
2)	บูรณาการการประเมินเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3)	ประเมินในภาพรวมด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย
4)	ประสมประสานการประเมินเพื่อการปรับปรุง	(formative)	กับการประเมินผลลัพธ์	(summative)	เข้าด้วยกันและ

น�าผลการวัดประเมินเป็นสารสนเทศป้อนกลับไปสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งผู้เรียน	ผู้สอน	และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5)	มีลักษณะการประเมินพัฒนาการหรือระดับความก้าวหน้า	(progression	level)	
6)	มีการประเมินกลุ่ม	(cooperative	assessment	/	team	results)	ประเมินผลงานกลุ่ม	และกระบวนการเรียนรู้

การท�างานของกลุ่ม	(group-process	and	product)
7)	 เน้นการวัดประเมินกระบวนการและผลผลิตของการท�าโครงการ	 หรืองานที่ก�าหนดให้ปฏิบัติ	 (projects/tasks	

based	learning)
8)	การประเมินอย่างต่อเนื่อง	
9)	สนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินกระบวนการและผลการเรียนรู้ของตนเอง	
10)	ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่น	ด้านสายตา	หู	และแขน/ขา
11)	เน้นใช้หลักฐานแสดงการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการวัดประเมิน
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	 เมื่อผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่หรือ
อยู่ในสถานการณ์ใหม่จะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วย
ประสบการณ์เดิมหรือความรู ้เดิมที่มีอยู ่	 การที ่
ผู้เรียนพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะอธิบาย
ได้เนื่องจากสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมหรือ
อธิบายไม่ได้เนื่องจากขัดแย้งกับประสบการณ์เดิม
หรือไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาก่อน	 	 ผู ้เรียน
ต้องพยายามสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม	 การกระท�า 
ดังกล่าวของผู้เรียนจะเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองจนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่หรือความรู้
ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	เช่น	ผู้เรียนได้
รับมอบหมายให้ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในเขตอ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	
ให้กบัลกูค้าของบรษิทัน�าเทีย่วแห่งหนึง่ทีไ่ด้เข้าปฏบิตัิ
งาน	ซึง่ผูเ้รยีนไม่เคยมปีระสบการณ์เหล่านีม้าก่อนแต่
เคยเรียนหลักการออกแบบเส้นทางน�าเที่ยวจากชั้น

เครื่องมือและวิธีกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน
1. กำรสะท้อนคิด (reflection)

เรยีน	ผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องลงพืน้ทีจ่รงิเพือ่พดูคยุกบักลุม่
เกษตรกร	ค�านวณเส้นทาง	ก�าหนดจุดเที่ยว	จุดแวะ
พัก	 และเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดเพื่อเตรียมการก่อนน�า
เทีย่วจรงิ	ท�าให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ใหม่จากการ
ปฏิบัติจริงเพิ่มเติมจากประสบการณ์เดิมที่ได้รับจาก
การสอนในชั้นเรียน	 การสะท้อนคิดจะเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้บอกเล่าประสบการณ์ใหม	่ ปัญหา
และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจ	 ความพยายามในการ
สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม	ผลส�าเร็จ	และความภาค
ภมูใิจทีเ่กดิขึน้	อกีทัง้ยงัเป็นการร่วมแลกเปลีย่นเรยีน
รูร้ะหว่างผูเ้รยีนด้วยกนัเอง	กบัพีเ่ลีย้ง	และคณาจารย์
ที่ปรึกษา

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 
1)	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (performance-based	 assessment)	 เช่น	 การแสดงผลการปฏิบัติงานใน 

รูปแบบการแสดงละคร	นิทรรศการ	การแสดงผลงาน		
2)	ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน	(portfolios)	
3)	ประเมินจากการท�างานจริง	(on	the	run	assessment)
4)	การประเมินพลวัตร	(dynamic	assessment)
5)	ประเมินสถานการณ์จ�าลอง	(simulation	assessment)
6)	การบันทึกการสะท้อนคิดของตนเอง	(self-reflection	record)
7)	การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ประจ�าวัน	(journal	/diary	record)	
8)	แบบบันทึกโต้ตอบสองทาง	(double-entry	responses)
9)	แบบสังเกตพฤติกรรม	(observation	check	lists)
10)	แผนภูมิประเมินการเรียนของตนเอง	(pluses,	minuses	and	interesting/implications:	PMI	charts)
11)	ผังและแบบจัดระบบความคิด	(graphic	organizers	and	designs)
12)	การประเมินโครงงาน	(project-based	assessment)

	 ทัง้นี	้สถาบนัการศกึษาควรด�าเนนิการประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะบณัฑติตามทกัษะศตวรรษที	่21	กบัสถาบนั
การศึกษาอื่น	(benchmarking	summative	assessment)	และประเมินความก้าวหน้าและเทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพ	และ
ควรได้รายงานผลการประเมินและพัฒนาตามปัจจุบัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด		
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 1.1 วิธีกำรสะท้อนคิด
	 สามารถด�าเนินการได้	 3	 วิธี	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของสาขาวิชาชีพ	และประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท�างาน	ได้แก่	
	 1)	การพูดด้วยการตอบค�าถาม	ผู้สอนต้องก�าหนดประเด็นค�าถามให้ผู้เรียนได้คิดและตอบค�าถามถึงประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการบรูณการกับการท�างาน	เช่น
	 	 -	คุณคาดหวังอะไรบ้างจากการมาปฏิบัติงานจริง	อยากได้อะไร	อยากท�าอะไรได้	อยากท�าอะไรเป็น
	 	 -	ความรู้หรือประสบการณ์ที่คุณได้รับจริงเมื่อเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้เป็นอย่างไร
	 	 -	งานอะไรบ้างที่คุณได้รับมอบหมาย
	 	 -	คุณมีปัญหาอะไรบ้างในการท�างานที่ไดัรับมอบหมายให้ส�าเร็จ
	 	 -	คุณแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร	ใช้ความรู้อะไรบ้างที่เรียนมา
	 	 -	ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร	มีอะไรบ้างที่ท�าส�าเร็จ	มีอะไรบ้างที่ล้มเหลว
	 	 -	ไม่ว่าจะส�าเร็จหรือล้มเหลว	คุณได้อะไรจากการท�างานในครั้งนี้
	 	 -	อะไรบ้างที่คุณชอบ	อะไรบ้างที่คุณไม่ชอบจากการปฏิบัติในครั้งนี้
	 	 -	อะไรบ้างที่อาจารย์และพี่เลี้ยงควรปรับปรุง
	 ผู้สอนควรฝึกถามผู้เรียน	และผู้เรียนควรได้ฝึกคิดและตอบค�าถามบ่อย	ๆ	

2. กำรวัดผลกำรเรียนรู้ (learning benchmark)
		 เป็นใช้เครื่องมือทางการวัดผลเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกระยะตลอดช่วงเวลาของการ
ท�างานโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ท�าให้ผู้เรียน	 คณาจารย์	 และพี่เลี้ยงทราบระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
ผูเ้รยีนและน�าผลทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนบรรลผุลลพัธ์การเรยีนรูต้ามเกณฑ์
ที่ก�าหนดเมื่อสิ้นสุดการท�างาน

 2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะ (competency-based learning)
		 สมรรถนะ	 คือ	 ความสามารถของผู ้เรียนในการท�างานที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการท�างาน	เพื่อให้การวัดผลการเรียนรู้สอดรับกับการประเมินผลงานของพนักงานในองค์กรทั่วไป	จึงขอ
แบ่งสมรรถนะออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	(McClelland,	1973)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 2)	การเขยีนด้วยการบนัทกึข้อมลูประจ�าวนัหรอืประจ�าสปัดาห์	เป็นการทบทวนสิง่ทีเ่กดิขึน้	สิง่ทีไ่ด้ปฏบิตัใินแต่ละวันหรอื
สัปดาห์	ด้วยการเขียนล�าดับเหตุการณ์	เพื่อให้ผู้เรียนครุ่นคิด	ทบทวน	และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ	ตัวอย่างประเด็นที่ให้
ผู้เรียนบันทึก	เช่น
	 	 -	งานอะไรบ้างที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหรือคาดว่าจะท�าในวันนี้หรือสัปดาห์นี้	
	 	 -	งานทีท่�าได้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปมมีากน้อยเพยีงไรเมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทีต่ัง้เป้าหมายไว้	และมอีะไรบ้างทีรู่ส้กึประทบั
ใจหรือเป็นปัญหาหรืออุปสรรค
	 	 -	สาเหตุที่ท�าให้งานนั้นไม่ส�าเร็จคืออะไร		ปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นคุณได้แก้ไขอย่างไร	
	 	 -	ความรู้หรือประสบการณ์อะไรบ้างที่คุณได้รับ
	 	 -	พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าคุณจะท�าอะไรบ้างและจะท�าอะไรให้ดีกว่าเดิม
	 3)	การน�าเสนอผลงานและการจัดท�าแฟ้มสะสมผลงาน	 (portfolio)	 เป็นการน�าเสนอความคิดรวบยอดในสิ่งที่ได้รับจาก
การท�างาน	 ผู้เรียนควรมีโอกาสน�าเสนอผลงานหรือจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการท�างาน	
ตัวอย่างประเด็นที่ควรน�าเสนอ	เช่น
	 	 -	สรุปงานที่ได้รับมอบหมายตลอดระยะเวลาการท�างาน
	 	 -	ผลงาน	ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้รับ
	 	 -	ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข
	 	 -	ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
	 	 -	ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน

	 1)	สมรรถนะหลัก	(core	competency)	คือ	สมรรถนะที่เป็นแก่นหรือแกนหลักขององค์กรที่ทุกคนใน
องค์กรต้องถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
	 2)	สมรรถนะตามหน้าที่	(functional	competency)	คือ	สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่หรือภารกิจของ
ต�าแหน่งงานหรือตามภารกิจของแผนก/ฝ่ายที่สังกัด
	 3)	สมรรถนะตามความเชีย่วชาญ	(professional	competency)	คอื	สมรรถนะเฉพาะของบคุคลทีแ่สดง
ถึงความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
		 การก�าหนดสมรรถนะของผู้เรียนจึงต้องมีการจัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตาม
ที่ก�าหนดไว้แยกออกเป็นประเภท	 	 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการวัดผลเช่นเดียวกับพนักงานในองค์กรทั่วไป	 
โดยค�านึงถึงแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ผู้เรียนเข้าปฏิบัติงานและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 เช่น	 ผู้เรียน	 5	 คน	 
ถูกก�าหนดให้เข้าท�างานในองค์กรแห่งหนึ่ง	 สมรรถนะหลักคือสิ่งที่ผู้เรียนทั้ง	 5	 คนต้องพัฒนาตามที่องค์กร
ต้องการ		ถ้าผู้เรียน	3	คนท�างานในฝ่ายการผลิต	อีก	2	คนท�างานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	สมรรถนะตามหน้าที่
ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มจะแตกต่างกันตามฝ่ายที่สังกัด	 	 ถ้าผู้เรียน	 2	 คนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 โดย	 1	 คนอยู่
แผนกสรรหา	 อีก	 1	 คนอยู่แผนกฝึกอบรม	 สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญของผู้เรียนจะแตกต่างกันตามงานที ่
รับผิดชอบ	 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนทั้ง	 5	 คน	 อาจถูกก�าหนดสมรรถนะให้แตกต่างกันตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ	
หากพบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ครอบคลุมกับงานที่ผู้เรียนท�า	 ผู้เรียน	 คณาจารย์ที่ปรึกษา	 และพี่เลี้ยงสามารถ
ร่วมกันก�าหนดสมรรถนะเพิ่มเติมได้	 ทั้งนี้	 ผู ้เรียนแต่ละคนต้องแข่งขันกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่ตนเองต้อง 
รับผิดชอบ	การวัดประเมินผลลักษณะนี้จึงเป็นการวัดผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างองค์กร	ระหว่างชุมชนและ
พื้นที่	และระหว่างบุคคลหรือเป็นการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างแท้จริง
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 2.2 วิธีกำรวัดผลกำรเรียนรู้
	 1)	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล	 ผู้ที่มีบทบาทในการวัดผลการเรียนรู้จะเป็นตัวผู้เรียนเอง	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
ของผู้เรียน	 ได้แก่	 พี่เลี้ยงที่องค์กรมอบหมายให้เป็นตัวแทนก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้เรียน	 และคณาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 ในกรณีที่ผู้เรียนปฏิบัติงานภาคสนาม	 (filed	work)	 อาจไม่มี 
พี่เลี้ยงมาเกี่ยวข้อง	การวัดผลจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนและคณาจารย์ที่ปรึกษา
	 2)	ช่วงเวลาที่วัด	การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควรด�าเนินต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการบูรณาการ	ระหว่างการบูรณาการ	และ
เมื่อเสร็จสิ้นการบูรณาการ	(formative	and	summative	assessment)	เพื่อให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน	และแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานที่ใช้สร้างโอกาสการเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�างานที่เป็นแบบมี
โครงสร้าง	(structured	work	experiences)	หรือมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 3)	 ผลที่เกิดขึ้นจากการวัด	 เมื่อเสร็จสิ้นการวัดผลในแต่ละระยะ	 ผู้เรียน	 พี่เล้ียง	 และคณาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการ 
ร่วมกนัพจิารณาผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนว่ามสีมรรถนะด้านใดยงัอยูใ่นระดบัต�า่เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้พจิาณาปรบัปรงุตนเอง	สบืเสาะแสวงหา
ความรู้เพิม่เติม	พีเ่ลีย้งจะได้เพิม่งานและบทบาทหน้าทีท่ีต้่องใช้สมรรถนะเหล่านัน้มากขึน้	และคณาจารย์ทีป่รกึษาจะได้เพิม่เติมใน
ส่วนของความรู้ทางวิชาการหรือชี้แนะแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม	

เครื่องมือประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนในแต่ละประเภท
	 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้สามารถน�ามาใช้กับประเภทของการบูรณาการกับการท�างานได้			ดังตารางที	่4

ตำรำงที่ 4		แนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของการบูรณาการกับการท�างานแต่ละประเภท

ประเภทของกำรบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน แนวทำงกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
1)	การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	
2)	การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรม
การท�างาน

1)	การประเมินด้วยการสะท้อนคิด	(reflection)	โดยคณาจารย์
เป็นผู้ก�าหนดประเด็นให้ผู้เรียน			สะท้อนคิด	เช่น	ประสบการณ์
ที่ได้รับจากสภาพจริง	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง	 สิ่งที่
คาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับประสบการณ์ที่ได้รับในสภาพ
จริง	 และความคิดรวบยอดที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม	 (mind	
mapping)

1)	หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม
2)	การเรียนสลับกับการท�างาน
3)	สหกิจศึกษา
4)	การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะต�าแหน่ง
5)	การปฏิบัติงานภาคสนาม
6)	พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
7)	การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี

1)	การประเมินสมรรถนะ	(competency)					ของผู้เรียนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรและก�าหนดโดยแหล่ง
เรียนรู้
2)	 การประเมินด้วยการสะท้อนคิด	 (reflection)	 ของผู้เรียน
เป็นระยะถึงการบรรลุผลลัพธ	์	การเรียนรู้ตามที่ก�าหนด	ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 แผนภูมิที่ 1		การประเมินสมรรถนะนักศึกษาโครงการ	WIL	รุ่นที่	1	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
							 	 						ปฏิบัติงานที่	บริษัท	เอ็นเค	แมคคาทรอนิกส	์จ�ากัด

จากแผนภูมิที่	 1	 	 จะเห็นไว้ว่าการวัดผลการเรียนรู้	 (learning	 benchmark)	 เป็นกระบวนการปรับปรุงสมรรถนะของ 
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 มีการพิจารณาเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ผู้เรียนยังขาดอยู่ตลอดเวลา	 มีผลให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์ 
การเรียนรูไ้ด้ตามทีก่�าหนด	เป็นสิง่ยนืยนัได้ว่าการจดัการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท�างานช่วยให้ผูเ้รยีนบรรลคุวามต้องการ
ของตลาดแรงงานได้มากที่สุด

ตัวอย่ำง แบบประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 และระดับปริญญาตรี	 (ส�านัก
สหกิจศึกษา,	2560)

แบบวัดสมรรถนะที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
(Competency Learning Benchmark: CLB)

ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่........./.............../block ที่.......ปีกำรศึกษำ.......................................

ค�ำชี้แจง	 	 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาน�ามาจากผลการวิจัยปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการ	 ศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท�างานส�าหรับอุดมศึกษาไทย	โดย	ปานเพชร	ชินินทร	และวิเชษฐ์	พลายมาศ	(2555)	และหลักการ	ICEBERG	Model	โดยมี
รายละเอียดดังนี้
	 1.	 พี่เลี้ยงและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการร่วมกันก�าหนดสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบ
การรายปีการศึกษาเรียงจากง่ายไปสู่ยากจากแบบเก็บรวบรวมข้อมูลในสถาน			ประกอบการโดยกรอกรายละเอียดของสมรรถนะ
ในช่องว่างตามตารางด้านล่างนี้
	 2.	 การวัดสมรรถนะ	 นักศึกษาจะเป็นผู้วัดตนเอง	 คณาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการและพี่เลี้ยงใน 
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สถานประกอบการเป็นผู้วัดนักศึกษา	
	 3.	การวัดสมรรถนะแบ่งออกเป็น	3	ระยะต่อภาคการศึกษา	หรือ	3	block	course	โดยผลการวัดสมรรถนะคณาจารย์ที่
ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการจะต้องน�ามาสรุปเป็นพัฒนาการของนักศึกษา	 และแจ้งข้อมูลให้คณาจารย์ผู้สอนทราบทุก
ระยะ

ระบุระยะเวลาการวัดสมรรถนะ	(9)
	 ❑	 	ก่อนการเปิดภาคการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	หรือ	3	block	course	 
	 							ระดับปริญญาตรี
	 ❑		ระหว่างภาคการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือ	3	block	course	ระดับ 
	 							ปริญญาตรี
	 ❑		หลังปิดภาคการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือ	3	block	course	ระดับ 
	 							ปริญญาตรี
ระบุผู้ประเมิน	(9)
	 ❑	นักศึกษา	
	 ❑	คณาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ	
	 ❑	พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล	นักศึกษา............................................................................รหัส....................................................
สาขาวิชา................................................................สถาบัน..........................................................................
ชื่อ-สกุล	คณาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ........................................................................
ชื่อ-สกุล	พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ..........................................................................................................

ที่ สมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ ภำระงำนหรือกิจกรรมเพื่อกำร

เพิ่มพูนสมรรถนะในกรณีที่สมรรถนะ
ต�่ำกวำ่ระดับมำกน้อย ปำน

กลำง มำก

1.	สมรรถนะหลัก		สมรรถนะตามความต้องการขององค์กร	(core	competency)
ส่วนที่มองเห็น
1.1	skills
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(สิ่งที่ต้องกระท�าให้ได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็น	
ประจ�าจนเกิดความช�านาญ)
1.2	knowledge
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ความรู้เฉพาะด้าน)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ที่ สมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ ภำระงำนหรือกิจกรรมเพื่อกำร

เพิ่มพูนสมรรถนะในกรณีที่สมรรถนะ
ต�่ำกว่ำระดับมำกน้อย ปำน

กลำง มำก

ส่วนที่มองไม่เห็น
1.3	self-concept
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ทัศนคติ	ค่านิยม	และความเชื่อมั่นในตนเอง	
(self-confidence))
1.4	trait
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคล	เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น	เช่น	ความน่าเชื่อถือ	 
ไว้วางใจได้	มีภาวะผู้น�า)
1.5	motive
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน	ซึ่งท�าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย 
ของเขา	หรือความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ	
(achievement	orientation))

2.	สมรรถนะตามหน้าที่	(functional	competency)
ส่วนที่มองเห็น
2.1	skills
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(สิ่งที่ต้องกระท�าให้ได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็น	
ประจ�าจนเกิดความช�านาญ)
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ที่ สมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ ภำระงำนหรือกิจกรรมเพื่อกำร

เพิ่มพูนสมรรถนะในกรณีที่สมรรถนะ
ต�่ำกวำ่ระดับมำกน้อย ปำน

กลำง มำก

2.2	knowledge
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ความรู้เฉพาะด้าน)
ส่วนที่มองไม่เห็น
2.3	self-concept
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ทัศนคติ	ค่านิยม	และความเชื่อมั่นในตนเอง	
(self-confidence))
2.4	trait
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคล	เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น	เช่น	ความน่าเชื่อถือ	 
ไว้วางใจได	้มีภาวะผู้น�า)
2.5	motive
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน	ซึ่งท�าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่	เป็นเป้าหมาย
ของเขา	หรือความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ	
(achievement	orientation))

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ที่ สมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ ภำระงำนหรือกิจกรรมเพื่อกำร

เพิ่มพูนสมรรถนะในกรณีที่สมรรถนะ
ต�่ำกว่ำระดับมำกน้อย ปำน

กลำง มำก

3.	สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ	(professional/special	competency)
ส่วนที่มองเห็น
3.1	skills
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(สิ่งที่ต้องกระท�าให้ได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็น	
ประจ�าจนเกิดความช�านาญ)
3.2	knowledge
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ความรู้เฉพาะด้าน)
ส่วนที่มองไม่เห็น
3.3	self-concept
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ทัศนคติ	ค่านิยม	และความเชื่อมั่นในตนเอง	
(self-confidence))

3.4	trait
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคล	เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น	เช่น	ความน่าเชื่อถือ	 
ไว้วางใจได้	มีภาวะผู้น�า)
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ที่ สมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ ภำระงำนหรือกิจกรรมเพื่อกำร

เพิ่มพูนสมรรถนะในกรณีที่สมรรถนะ
ต�่ำกวำ่ระดับมำกน้อย ปำน

กลำง มำก

3.5	motive
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน	ซึ่งท�าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่	เป็นเป้าหมาย
ของเขา	หรือความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ	
(achievement	orientation))

อื่น	ๆ	(โปรดระบุ)	.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ...........................................................
		 	 	 	 	 	 	 	 	 		 		(...............................................................)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	วันที่............................................................
               

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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การออกแบบหลักสูตร	 และการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานต้องเริ่มต้นจากการก�าหนดผลลัพธ์การ 
เรียนรู้	 (learning	 outcomes)	 ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 แล้วจึงก�าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู	้ (learning	 as-
sessment)	และก�าหนดแผนการจัดการเรียนรู้	(learning	plans)	โดยเลือกใช้การบูรณาการกับการท�างานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์
การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลตามที่กล่าวไว้แล้วในบทที่	 4	 และบทที่	 5	 ส�าหรับการออกแบบหลักสูตรและการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา	ดังนี้

ระยะเวลำและจ�ำนวนหน่วยกิตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน

ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะท�าให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการท�างานควรมีระยะเวลาท�างานในสภาพจริงอย่างเพียงพอ 
ที่ท�าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาสามารถจัดได้ตั้งแต่ใช้เวลาตลอดหลักสูตรโดยการเรียนสลับกับ
การท�างาน	 หรือการผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพ่ือให้มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	 ของระยะเวลาเรียน
ตลอดหลักสูตร	 หรือ	 1	 ปีการศึกษาขึ้นไป	 ทั้งนี้จะจัดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างรายวิชาที่ก�าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ
หรือก�าหนดโดยองค์กรวิชาชีพควบคุมต่าง	 ๆ	 หรือข้อก�าหนดของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา	 (มคอ.1)	 ทั้งนี้	 ระยะเวลา 
การท�างานในสภาพจริงของการบูรณาการกับการท�างานแต่ประเภทสามารถจัดเวลายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม	ดังตารางที่	5

ตำรำงที่ 5			การก�าหนดระยะเวลาท�างานในสภาพจริงและจ�านวนหน่วยกิตของการบูรณาการกับการท�างานแต่ละประเภท

ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท�ำงำนในสภำพจริง จ�ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค)
1)	การก�าหนดประสบการณ์ก่อน				การศึกษา	

2)	การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือ			การ
ติดตามพฤติกรรมการท�างาน

1	วัน	ถึง	2	สัปดาห์ เป็นกิจกรรมในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

3)	การปฏิบัติงานภาคสนาม ครั้งละ	2	สัปดาห์	ถึง	2	เดือน	
หรือ	1	ภาคการศึกษา

เป็นกิจกรรมในรายวิชาภาคปฏิบัติ	หรือ
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4)	สหกิจศึกษา

5)	การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต�าแหน่ง

6)	พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน

7)	การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จ	การเรียน
ทฤษฎี

1	ภาคการศึกษาขึ้นไป เป็นรายวิชาการปฏิบัติงาน	การฝึกงาน
หรือการฝึกภาคสนาม	ไม่น้อย	6	
หน่วยกิต

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

บทที่ 6
การออกแบบหลักสูตร และการออกแบบ

การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท�ำงำนในสภำพจริง จ�ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค)
8)	การเรียนสลับกับการท�างาน ตลอดหลักสูตรหรืออย่างน้อย											

1	ปีการศึกษา
เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า	 
36	หน่วยกิต

8.1)	แซนด์วิชแบบบาง	(thin	sandwich) สลับการเรียนกับการท�างานใน
แต่ละสัปดาห์	เช่น	ใน	1	สัปดาห์	
เรียนในสถานศึกษาภาคทฤษฎี	
2-4	วัน	สลับกับท�างาน	2-4	
วันควบคู่กับการเรียนวิชาภาค
ปฏิบัต	ิหรือสลับการเรียนกับ
การท�างานระหว่างสัปดาห์	เช่น	
เรียนภาคทฤษฎี	1-2	สัปดาห	์
สลับกับการท�างานควบคู่กับ
การเรียนวิชาภาคปฏิบัต	ิ1-2	
สัปดาห	์	ทั้งนี้ต้องแบ่งเวลาให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ

8.2	แซนด์วิชแบบหนา	(thick	sandwich) สลับภาคการเรียนวิชาภาค
ทฤษฎีกับภาคการท�างานควบคู่
กับการเรียนวิชาภาคปฏิบัติใน
ระบบไตรภาค	หรือจตุรภาค	
ทั้งนี้	ต้องแบ่งเวลาให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอ

9)	หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า	 
36	หน่วยกิต

กำรจัดภำคกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานสามารถจัดได้ทั้งระบบทวิภาค	 ไตรภาค	 หรือจตุรภาค	 หรือระบบ 
อืน่	ๆ 	เช่น	จดัเป็นหน่วยการเรยีน	(module)	จดัแบบให้เรยีนจบเนือ้หาเป็นรายวิชา	(block	course)	หรอืโปรแกรมการเรยีนทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้	(learning	outcomes	program)	สิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดภาคการศึกษา	เช่น	จัดให้สอดคล้องกับประเภท
การบูรณาการกับการท�างาน	 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	 และแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ลักษณะการประกอบการ
กิจการของแหล่งเรียนรู้	หรือลักษณะการท�างานของผู้เรียนในสภาพจริง	เป็นต้น

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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เงื่อนไขกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนในแต่ละหลักสูตร/สำขำวิชำ

ทุกกลุ่มวิชาชีพสามารถน�าการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานทุกประเภทไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตร/
สาขาวิชา	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกัน	ดังนี้

1. ธรรมชำตกิำรท�ำงำนของแต่ละกลุม่วชิำชพี	มกีารใช้สถานทีท่�างานในสภาพจรงิแตกต่างกนั	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	
องค์กรธรุกจิการค้าและบรกิาร	การเรยีนรูก้บับคุคลต้นแบบทีเ่ป็นศลิปินหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู	การเรยีนรูใ้นชมุชนทีม่ปีระเดน็ปัญหา
หรือใช้เป็นกรณีศึกษา	สภาพพื้นที่ป่า	ภูเขา	และแหล่งท�างานทางธรรมชาติต่าง	ๆ

2. ลกัษณะของหลกัสตูร	หลกัสตูรวชิาชพีทีค่วบคมุด้วยมาตรฐานวชิาชพีต้องจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพก�าหนด	ส�าหรับการจัดท�าหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการในรูปแบบหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	 (joint	 industry/business	 university	 course)	 ต้องมีการก�าหนดสมรรถนะและ
ทักษะของผู้เรียนตามความต้องการของหน่วยงานร่วมผลิต	และมีการบรูณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจง
และเพยีงพอให้ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ความสามารถ	และทกัษะการปฏบิตังิานนัน้ได้อย่างมปีระสทิธผิล	ทัง้นี	้การท�าหลกัสตูรร่วมผลติดงั
กล่าวจะช่วยให้การจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการท�างานยดืหยุน่มากยิง่ขึน้ทัง้เรือ่งสถานทีเ่รยีน	คณุสมบตัขิองอาจารย์
ประจ�าหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ผู้สอน

3. บริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละสถำนศึกษำ	 สถานศึกษาอาจมีข้อจ�ากัดในการเลือกประเภทของการจัดการเรียนการสอน
เชงิบรูณาการกบัการท�างาน	เนือ่งจากระยะทางระหว่างสถานศึกษากบัแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิ	เช่น	สถานศกึษาทีส่ามารถจดัการ
เรียนสลับกับการท�างานหรือแซนด์วิชแบบบางต้องอยู่ใกล้แหล่งท�างานในสภาพจริง

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง	สถานประกอบการ	ชุมชน	บุคคลต้นแบบ	หรือบุคคล
ในพื้นที่เชิงภูมิประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นอย่างดี	 สถานศึกษาจะ
จัดได้มากหรือน้อยในหลักสูตร	จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ

การจัดท�าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานยังสามารถจัดกลุ่มได้เป็น	3	ลักษณะ	ได้แก่
1. จัดเป็นระบบกำรเรียนกำรสอนทั้งหลักสูตร	ได้แก่
		 1)	การเรียนสลับกับการท�างาน	(sandwich	course)
		 2)	สหกิจศึกษา	(cooperative	education)
		 3)	หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม	(joint	industry	university	course)
2. จัดเป็นรำยวิชำ ได้แก่	
		 1)	สหกิจศึกษา	(cooperative	education)
		 2)	การปฏิบัติงานภาคสนาม	(fieldwork)
		 3)	การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะต�าแหน่ง	(placement	or	practicum)
		 4)	พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน	(new	traineeship	or	apprenticeship)
		 5)	การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี	(post-course	internship)
3. จัดเป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สอดแทรกอยู่ในรำยวิชำ	ได้แก่
		 1)	การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	(pre-course	experience)
		 2)	การปฏิบัติงานภาคสนาม	(fieldwork)
		 3)	การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน	(cognitive	apprenticeship	or	

job	shadowing)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท�างานได้อย่าง
สมบูรณ์	 เช่น	 จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือ
การติดตามพฤติกรรมการท�างานควบคู่หรืออยู่ในช่วง
ท้ายของสหกิจศึกษา	 การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึก
เฉพาะต�าแหน่ง	 หรือกับการเรียนสลับกับการท�างาน	 
จดัให้ผูเ้รยีนปฏบิตังิานภาคสนามควบคูก่บัการเรยีนสลบั
กับการท�างานหรือกับพนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงาน
ฝึกงาน	 จัดผู้เรียนบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต�าแหน่งสอดแทรกในหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม	เป็นต้น	ดังภาพที่	13
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ภำพที่ 13  แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานของประเทศไทย

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 
จากชั้นเรียนกับประสบการณ์จากการท�างานในสภาพจริง	 และน�าประสบการณ์จริงมาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การออกแบบการเรียนการสอน	จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้

1. ควำมสัมพันธ์และต่อเนื่องของเนื้อหำในรำยวิชำที่เรียนในชั้นเรียนกับประสบกำรณ์ในสภำพจริง 

การจัดรายวิชาควรเริ่มจากรายวิชาที่มี เนื้อหาง ่ายหรือรายวิชาพื้นฐานไปสู ่รายวิชาที่ยากหรือม ี
ความสอดคล้องกบัวชิาชพีมากขึน้ตามล�าดบัตลอดหลกัสตูร	รายวชิาทีเ่รยีนในช้ันเรยีนแต่ละภาคศึกษาควรมคีวามสมัพนัธ์ 
หรือเกื้อหนุนซึ่ งกันและกันเพื่อประโยชน ์ ในการท�างาน	 และสอดรับกับประเภทของการบูรณาการ 
กับการท�างานท่ีจัดให้แก่ผู้เรียนต่อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร	 ตัวอย่างการจัดแผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการ	 
ดังภาพที่	14

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนของประเทศไทย 
ประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนจัดกลุ่มแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 

ภำพที่ 14		 ตัวอย่างการจัดการแผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการ

จากตัวอย่างแผนการเรียนดังกล่าว	 จัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานของหลักสูตรในชั้น 
ปีที่	 1	 และภาคฤดูร้อนจัดกิจกรรมเรียนรู้การท�างานของคนในอาชีพด้วยการก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	 (pre-course	 
experience)	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและมีความเข้าใจสภาพการท�างานจริงในอนาคตเมื่อส�าเร็จการศึกษา	ชั้นปีที่	 2	
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานของหลักสูตรเช่นเดียวกับชั้นปีที่	1	และภาคฤดูร้อนต้องเริ่มท�างานเกี่ยวกับการจัดการใน
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	เช่น	องค์กรธุรกิจ	องค์กรภาครัฐ	หรือองค์กรประเภทอื่น	ๆ	ที่ให้ความร่วมมือด้วยการเรียนสลับกับการ
ท�างานด้วยแซนด์วชิแบบหนาเป็นการเรยีนภาคการศกึษาปกตใินสถานศกึษาสลบักบัภาคการท�างานในสภาพจรงิ	โดยลกัษณะงาน
ต้องสอดรับกับรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที	่2	ชั้นปีที	่2	เช่น	เรียนรายวิชาหลักการบัญชี	พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	หลักเศรษฐศาสตร์	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	และรายวิชาวิจัยธุรกิจ	ดังภาพที่	15

 

ภำพที่ 15	 ตัวอย่างการจัดการแผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการ	(ต่อ)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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		 การท�างานในภาคฤดูร้อน	 ชั้นปีที่	 2	 หรือ	 แซนด์วิชแบบหนาครั้งที่	 1	 จะต้องสอดรับกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชา 
ก่อนหน้า	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนได้ต่อเนื่อง	 เช่น	 งาน/โครงงานเกี่ยวกับการจัดระบบสินค้าคงคลัง
ด้วยโปรแกรม	 excel	 ต้องใช้ความรู้วิชาบัญชีและพื้นฐานคอมพิวเตอร์	 งาน/โครงงานเกี่ยวกับการแสวงหาโอกาสให้กับธุรกิจ 
ต้องใช้ความรูว้ชิาเศรษฐศาสตร์และวจิยัธรุกจิ	งาน/โครงงานเกีย่วกบัประโยคภาษาองักฤษทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการสือ่สารของแผนก	
ผู้เรียนต้องใช้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ	ดังภาพที่	16	

 

ภำพที่ 16	 ตัวอย่างการจัดการแผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการ	(ต่อ)

ภำพที่ 17 ตัวอย่างการจัดการแผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการ	(ต่อ)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

		 จากภาพที	่ 17	 ยังสามารถน�างาน/โครงงานจากแหล่งเรียนรู้ไปจัดการเรียนที่สถานศึกษา	 เช่น	 งาน/โครงงาน
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเชิงรุกของแผนกท่ีผู้เรียนปฏิบัติงาน	 ไปจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาดและการ
จดัการเชงิกลยทุธ์ในภาคการศกึษาที	่1	ชัน้ปีที	่3	จะเหน็ได้ว่าเป็นการจดัการเรียนสลบักบัการงาน		และการท�างานสลบั
กับการเรียนต่อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร

2. เครื่องมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ช่วยให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนกับกำรท�ำงำน

	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับการท�างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 จ�าเป็นต้องมี
เครื่องมือในการจัดการเรียนสอนเพื่อประกอบการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ	

1)	การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิ	เช่น	การเรยีนด้วยปัญหา	โครงงานและการวจิยั
เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีช่่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนรู้ได้ลกึและมศีกัยภาพในการท�างานทีซั่บซ้อน	ถ้าผูเ้รยีนมโีอกาสได้เรยีนรู้ 
ในสภาพของโลกแห่งความเป็นจรงิด้วยการแก้ปัญหา	ท�าโครงงาน	และการวจิยั	ผูเ้รยีนต้องสร้างและจดัการความรูท้ีมี่อยู	่ 
สืบเสาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน	 วิเคราะห์	 เขียนเรียบเรียง	 และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
ประเภท	ดังนี้

1.1)	 การเรียนด้วยการแก้ไขปัญหา	 (problem-based	 learning)	 เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหา 
ในสภาพจริง	 เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยความรู้จากบางรายวิชา	 หรือเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
อาจใช้เวลาไม่นานเพื่อแก้ปัญหา	และปัญหาจะหมดไปเมื่อได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

1.2)	 การเรียนด้วยการท�าโครงงาน	 (project-based	 learning)	 เป็นการเรียนด้วยประเด็นปัญหาที ่
ซบัซ้อน						ในสภาพจรงิ	ต้องบรูณาการความรูห้ลายวชิา	จ�าเป็นต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยหลกัวชิาการของแต่ละศาสตร์	 
มีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ	 จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อแก้
ปัญหา	และต้องน�าเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

1.3)	การเรียนด้วยการท�าวิจัย	(research-based	learning)	เป็นการศึกษาค้นคว้าในสภาพจริงด้วย
กระบวนการทางระเบยีบวธิวีจิยั	ต้องบรูณาการความรูอ้ย่างรอบด้านและครอบคลมุประเดน็ในการวจัิย	มกีารออกแบบ
และเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างแม่นย�าเป็นระบบ	มกีารวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้ตามหลกัทางสถติโิดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น	
ต้องน�าเสนอผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัย

		 กระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทั้ง	3	ประเภท	มักอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์
ตัง้แต่การก�าหนดประเดน็ปัญหา	การก�าหนดวตัถปุระสงค์	การต้ังสมมตฐิาน	ขอบเขตการศกึษา	กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ศกึษา	
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	 การระบุสาระความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน	 การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	
การสรุปผลและอภิปรายสิ่งที่ได้รับ	
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2)	 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการท�างาน	 (work-based	 learning)	 เป็นการท�างานในสภาพจริงอย่างเป็นระบบ	 
เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�างานที่ได้รับมอบหมาย	มีหลักการ	ดังนี้

2.1)	 ประสบการณ์ในสถานที่ท�างานต้องถูกจัดเตรียมหรือกลั่นกรองแล้วโดยสถานศึกษา	 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการผลิตบัณฑิตของสถาบันนั้น	ๆ

2.2)	ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานที่ท�างานต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ศึกษาในสถานศึกษา

2.3)	ระหว่างการท�างานผู้เรียนต้องมีต�าแหน่งงาน	ลักษณะงาน	(job	description)	ที่ชัดเจน

2.4)	ระหว่างการท�างานต้องมีเกณฑ์การวัดผลงานของผู้เรียน	(KPIs)	ที่แสดงถึงความส�าเร็จและต้องสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนด

2.5)	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด	(reflection)	เป็นระยะ	ๆ	ตลอดช่วงเวลาการท�างาน

		 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 สามารถแบ่งเป็น	 9	 ประเภท	 โดยเรียงล�าดับตามระยะเวลา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา	 กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร	 กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของ
หลักสูตร	และกลุ่มบูรณาการก่อนส�าเร็จการศึกษา	แต่ละประเภทยัง	สามารถจัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร	จัดเป็น
รายวิชา	และจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรหรือ 
สาขาวิชา	ตลอดจนสถานศึกษา	แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	ผู้เรียน	และผู้เกี่ยวข้อง	สามารถพิจารณาเลือกประเภทการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานทั้ง	 9	 ประเภทให้สอดคล้องและยืดหยุ่นกับเนื้อหาในสาขาวิชาและหลักสูตร	 โดยค�านึงถึง 
จุดเด่น	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน	 แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานที่น�าเสนอน้ี 
มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เน้นทักษะการเรียนรู้ได้มีโอกาสท�างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนางานในสาขาวิชาชีพตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีทัศนคติที่ดีต่องาน	 เห็นคุณค่าของงานและการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 
(ภาพที่	18)

ภำพที่ 18 แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานของประเทศไทย	9	ประเภท
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กลุ่มบูรณำกำรก่อนเข้ำศึกษำ (มี 1 ประเภท)

1. กำรก�ำหนดประสบกำรณ์ก่อนกำรศึกษำ (pre-course 
experience)

นิยำม

	 เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้ผูเ้รยีนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์
เพื่อเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบอาชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อนการ
เรยีนเนือ้หาตามหลกัสตูรหรือก่อนเลอืกสาขาวชิาเอก	สามารถจดั
เป็นส่วนหนึง่ของรายวชิา	ต้องจดัควบคูก่บัประเภทอืน่เพือ่ให้เกิด
การบูรณาการกับการท�างานที่สมบูรณ์

ลักษณะเฉพำะ

	 เป็นกิจกรรม	หรือรายวิชา	ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส
ประสบการณ์จรงิ	โดยต้องมกีารจดัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทอื่น	 ๆ	 เพื่อช่วย
สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ	 หรือก่อนเลือกสาขาวิชา
เอกหรือวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

จุดเด่น 

	 เป็นการสร้างโอกาสให้ผูเ้รยีนได้สมัผสัประสบการณ์ทาง
วิชาชีพสาขาที่สนใจ	 ซึ่งจะท�าให้ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง	 สามารถประเมินทักษะวิชาชีพเบื้องต้น	สร้างแรง
บันดาลใจต่อสาขาวิชาของผู้เรียนได้	 ใช้ได้กับทุกสาขาวิชาและ
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงทุกรูปแบบ

ข้อจ�ำกัด 

	 ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ทางวิชาชีพเท่านั้น	 จึงยัง
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้

ข้อก�ำหนดเบื้องต้น  

	 การก�าหนดการฝึกประสบการณ์ก่อนการศึกษาควร
มีการก�าหนดคุณสมบัติของผู ้เรียนที่มีความสอดคล้องกับ 
การศึกษา

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรก�ำหนดประสบกำรณ์ก่อนกำรศึกษำ
 1) ผู้เรียนมีความพร้อมด้านการเรียนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาการวิชาชีพที่ตนสนใจในระดับอุดมศึกษา
	 2)	ลดการตกออก	ลาออกระหว่างเรียนของผู้เรียน
	 3)	สถานศึกษาและผู้เรียน	สามารถประเมินทักษะเฉพาะทางวิชาชีพเบื้องต้นได้	
กลยุทธ์กำรสอน
 1) การศึกษาดูงาน
	 2)	การสังเกตการณ์เชิงลึก
	 3)	การเรียนรู้และติดตามพฤติกรรมการท�างาน	
	 4)	การลงมือปฏิบัติจริง

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
 1) กระบวนกำรก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
	 	 1.1)	การก�าหนดคุณสมบัติผู้เรียน
	 	 1.2)	การเตรียมสถานที่	และเตรียมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
	 	 1.3)	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 1.4)	การแนะน�ารายละเอียดการก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	และขั้นตอนการด�าเนินการแก่ผู้
เรียน
	 	 1.5)	การประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
 2) กระบวนกำรระหว่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
	 	 2.1)	การจดักจิกรรมเสรมิสร้างประสบการณ์ก่อนการศกึษา	เช่น	การศกึษาดงูานเชิงลึก	การสงัเกตการ
ติดตามพฤติกรรมการท�างานและการลงมือปฏิบัติจริง	
	 	 2.2)	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน	และผู้เรียนกับผู้สอน
	 	 2.3)	การสะท้อนคิดของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน



74 75

 3) กระบวนกำรหลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
  3.1) การวดัประเมนิผลส�าเรจ็ตามตวัชีว้ดัทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพของการจดักจิกรรมและประเมนิผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
	 	 3.2)	กิจกรรมท�าผังความคิด	(mind	mapping)
	 	 3.3)	กิจกรรมสะท้อนคิด
	 	 3.4)	ท�าแบบทดสอบวัดความสนใจทางอาชีพ	ค่านิยมทางอาชีพ	และวุฒิภาวะทางอาชีพ
	 	 3.5)	ภาพลักษณ์	ทัศนคติ	และแรงจูงใจ	
กำรวัดและกำรประเมินผล
	 1) ประเมินจากความสนใจ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	 2)	ประเมินจากผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัดกิจกรรม
	 3)	ประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้	และทักษะวิชาชีพเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	 4)	ประเมินจากความตระหนักรู้ในวิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจ
	 5)	ประเมินจากทัศนคติ	ภาพลักษณ์	และแรงจูงใจเชิงวิชาชีพ
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	 การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ระยะ			คือ
ก่อนเข้าศึกษามหาวิทยาลัย	เข้าศึกษาชั้นปีที	่1	และก่อนเลือกสาขาวิชาเอก

ก. ก่อนเข้ำมหำวิทยำลัย

	 การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น	 หรือกิจกรรมที่มีการจัดอยู่ทั่วไปใน	 สถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทย		เพื่อแนะน�าหลักสูตร		การจัดการเรียนการสอน	และสร้าง
ความรู้	ความเข้าใจ	ตลอดจนแรงบันดาลใจในสาขาวิชาชีพ

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม

 การเปิดบ้านแนะน�าหลักสูตรและการเรียนการสอน	 เพื่อสร้างความรู  ้
ความเข้าใจเบื้องต้น	

กรณีศึกษำกำรก�ำหนดประสบกำรณ์ก่อนกำรศึกษำ

	 	 -	 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์	 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า										
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 	 -	 ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่	 ของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย							
สงขลานครินทร์	
	 	 -	เปิดบ้าน	คณะผลิตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข. เขำ้ศึกษำชั้นปีที่ 1 

ก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศกึษาให้นกัศกึษาชัน้ปีที	่1	เพือ่เตรยีม							ความ
พร้อมในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวให้ประสบความส�าเร็จและสร้างแรงบันดาลใจต่อ
วิชาชีพ		

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม

มีหลายกิจกรรมในโครงการ	1	วัน
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กรณีศึกษำกำรก�ำหนดประสบกำรณ์ก่อนกำรศึกษำ

กรณีศึกษำที่ 1 การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 University	 of	 South	Wales	 	 ประเทศอังกฤษ	
(University	of	South	Wales,	2015)

	 พบในกลุ่มครุศาสตร	์ศึกษาศาสตร์ที	่University	of	South	Wales	เมือง	Pontypridd	ประเทศอังกฤษ	นักศึกษาที่จะมา
เรียนในคณะศึกษาศาสตร์	(School	of	Education)	จะต้องเข้าไปสังเกตการณ์ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เป็นเวลา	10	วัน	โปรแกรมนี้เรียกว่า	10”	Days	Directed	Pre-course	School	Placement	Experience”	มีขั้นตอนดังนี้	

1)		นักศึกษาแต่ละคนได้รับมอบหมายให้สังเกตการณ์การเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ประเดน็ต่าง	ๆ 	นกัเรยีนจะต้องบนัทกึผลการสงัเกต	และข้อค้นพบทกุวนั	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปสมัมนาทีเ่รยีกว่า	Initial	Professional	
Development	(IPD)	ในประเด็นต่าง	ๆ	เช่น

1.1)	การจัดผังองค์กรของโรงเรียน
1.2)	ทรัพยากรต่าง	ๆ	ที่ต้องใช้ในโรงเรียนรวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	ห้องสมุด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3)	การจัดนักเรียนในชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน
1.4)	การจัดกิจกรรมให้นักเรียนนอกชั้นเรียน	ทั้งในส่วนของกิจกรรมในหอประชุมและพื้นที่ต่าง	ๆ	ของโรงเรียน
1.5)	ครูมีวิธีการอย่างไรที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเมื่อเริ่มการเรียน
1.6)	ครูมีวิธีการตั้งค�าถามอย่างไรเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
1.7)	พฤติกรรมของครูในการเสริมแรงด้านบวกแก่นักเรียน	ระบบการให้รางวัลนักเรียน
1.8)		ครูมีการจัดกิจกรรมพิเศษแก่นักเรียนอะไรบ้างทั้งระหว่างเวลาพักกลางวันและช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
1.9)	ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน	และครูกับผู้ปกครอง
1.10)		ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับชุมชน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

กรณีศึกษำ

หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร ้าง	 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 จัดโครงการก�าหนด
ประสบการณ์ก่อนการศึกษา	 โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
อาสาท�าเสาแบดมินตันเพื่อสุขภาพเพื่อน	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 รุ่นพี่พบ 
รุ ่นน้องบอกเล่าทักษะ	 วัฒนธรรมและวิธีการศึกษา	 	 รุ ่นพ่ีนายช่าง
ที่ท�างานแล้วพบน้องบอกเล่าโอกาสในการท�างานและถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�างาน	 เยี่ยมชมหน่วยงานก่อสร้างและลักษณะการ
ท�างานในหน่วยงานก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขต 
ทุ่งกะโล	่ต�าบลป่าเซ่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์

ค. ก่อนเลือกสำขำวิชำเอก

		 เป็นการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือกิจกรรมที่มีความ 
เข้มข้น	 เพื่อหวังผลให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกแยะและเห็น 
ความชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	
ในสาขาวิชาชพีทีผู่เ้รยีนสนใจ	มคีวามเข้าใจในสิง่ทีต้่องเรียน	และรูว่้าต้อง
เรียนเพื่ออะไร	ท�าให้การเรียนในสถานศึกษามีความหมายมากขึ้น	โดยมี
การประเมนิอย่างเป็นระบบ	และใช้ตัวชีว้ดัชดัเจน	สะท้อนให้เหน็ถงึความ
เข้าใจสาขาวิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจ	

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม

	 มกีารจดักิจกรรมทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้รบัประสบการณ์
จริงจากการสังเกตการณ์ในสภาพการท�างานจริง	 เรียนรู้การท�างานของ
บคุลากรสาขานัน้	ๆ 	จากนัน้น�าสิง่ทีไ่ด้ทัง้หมดมาเขยีนอธบิายความเข้าใจ
ด้วยผงัความคดิหรอืใช้กระบวนการสะท้อนคดิ	ได้แก่การฝึกปฏบิตัใินห้อง
ปฏิบัติการ	การติดตามพฤติกรรมการท�างาน	และการอบรม

กรณีศึกษำ

สาขาวิชาอารักขาพืช	 คณะผลิตกรรมการเกตร	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนเก็บชั่วโมงในห้องปฏิบัติ
การของวิชาเอกกีฏวิทยา	โรคพืชวิทยา	และวัชพืช	สาขาวิชาละ	6	ชั่วโมง	รวมเป็น	18	ชั่วโมง	และศึกษาดูงานในสถานประกอบ
การที่มีงานในวิชาเอกนั้น	ๆ	แบบติดตามพฤติกรรมการท�างานสาขาละ	6	ชั่วโมง	 รวมเป็นเวลา	18	ชั่วโมง	ส่วนอีก	9	ชั่วโมง 
แบ่งออกเป็น	3	ช่วง	ๆ 	ละ	3	ชัว่โมง	ใช้กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูช่้วงละหนึง่วชิาเอก	ต่อจากนัน้เมือ่ครบกระบวนการเตรยีม
ความพร้อมก่อนเรียน	45	ชั่วโมงแล้วจะให้นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสจัดล�าดับวิชาเอกที่ตนเองสนใจ	3	ล�าดับ	เพื่อเสนอ
ให้อาจารย์บริหารหลักสูตรพิจารณา	ประกอบกับเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณานักศึกษาเข้าสู่วิชาเอกต่าง	ๆ	อีกครั้งหนึ่ง
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2)		บันทึกการท�างานของครูทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวันในโรงเรียน	
โดยสังเกตว่าครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น
วิธีการดีที่สุดที่จะท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

3)		สังเกตการณ์การท�างานของครูในการจัดกระบวนการเรียน
รู้แก่นักเรียนว่าท�ากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านต่าง	ๆ	เช่น	การเปรียบเทียบและแยกแยะ	การสืบเสาะ	การสื่อสาร	
การสะท้อนกลับ	การวัดผล	และความคิดสร้างสรรค	์เป็นต้น

4)	สังเกตการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนที่สามารถ
สังเกตได้

5)	เมื่อครบ	10	วัน	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องน�าสิ่งที่ได้
ทั้งหมดมาเขียนอธิบาย	บทบาทของครูด้วยผังความคิค

	 ผลการจัดกิจกรรมจะท�าให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจ	บทบาท
หน้าที่ของครูที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน	 ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่ง
ที่ต้องเรียนและรู้ว่าต้องเรียนไปเพื่ออะไรท�าให้การเรียนในสถานศึกษามี
ความหมายมากขึ้น

กรณีศึกษำที่ 2 การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตร	 มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม	 (University	 of	
Nottingham)	ประเทศอังกฤษ	(University	of	Nottingham,	2015)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา	 (Postgraduate	 Certificate	 of	 Education)	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
นอตทิงแฮม	 ก�าหนดให้ผู้เรียนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีประสบการณ์ก่อนการศึกษาในชั้นเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
ของรฐัระหว่าง	2-5	วนั	โดยสงัเกตการณ์การสอนและสอนร่วมกบัครใูนโรงเรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิความรู	้ความเข้าใจ	และตระหนกั 
เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาก่อนขึ้นชั้นมัธยมศึกษา	การจัดหลักสูตร	พฤติกรรมของนักเรียน	
โดยศึกษาและบันทึกข้อมูลในประเด็นต่าง	ๆ	เช่น		

1)		ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ผู้เรียนมีประสบการณ์
2)		บรบิทของโรงเรยีนประถมศกึษา	โดยศกึษาจากเอกสารต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีน	การเดินสงัเกตรอบโรงเรยีน	สดัส่วนนกัเรยีน

ที่ได้รับอาหารฟรี	พูดคุยกับครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน	
3)		ศกึษาภาพรวมของเดก็โดยสมัภาษณ์ครหูรอืผูช่้วยครเูกีย่วกบัการปกป้อง	หรอืดูแลความปลอดภัยของเด็กตามกฏหมาย

ว่ามีผลกระทบต่องานของเขาและของโรงเรียนอย่างไร
4)		สังเกตนักเรียนทั้งกลุ่มเก่งและอ่อนเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนของนักเรียนแต่ละคน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู	และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง
5)		สังเกตครูเกี่ยวกับการท�างานของครูแต่ละคนในชั้นเรียน	 แผนการท�างาน	 แผนการสอนและบันทึกการวัดผล	 และ		 

การจัดการชั้นเรียน
6)		ศึกษาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศอังกฤษ

	 เมื่อเสร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนทุกคนต้องสะท้อนคิด	 ความคิดเห็นของตนในลักษณะของความคิดรวบยอด	 (concept)	
ซึ่งผลการก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษาจะท�าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์	 เช่น	การทบทวนความคิดตนเองเกี่ยวกับโรงเรียน
ประถมศึกษา	 มีอะไรบ้างที่นักศึกษาฝึกหัดครูควรสังเกต	 ควรรวบรวมข้อมูลและให้ความคิดสะท้อนกลับในสิ่งที่เห็น	 เกิดความ
รู้ความเข้าใจโรงเรียนในชุมชน	 บทบาทหน้าที่ของครูที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน	 การน�านโยบายไปสู่การจัดการเรียนการสอน		 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในหลกัสตูรการศกึษา	ซึง่ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถเชือ่มโยงเนือ้หาการเรยีนกบัสิง่ท่ีเกดิขึน้จรงิใน			โรงเรยีนได้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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  ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรเรียนสลับกับกำรท�ำงำน
	 1)	ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน

1.1)		สามารถท�างานได้จริงก่อนส�าเร็จการศึกษา
1.2)		มีโอกาสได้งานท�าสูงเมื่อเทียบกับประเภทอื่น	ๆ
1.3)		มีรายได้ระหว่างเรียน

	 2)	ผลที่เกิดแก่แหล่งเรียนรู้
2.1)		มีผู้เรียนช่วยท�างานตลอดปี
2.2)		มีการพัฒนางานจากผลงานของผู้เรียน

	 3)	ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา
3.1)		ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนบูรณาการกับสภาพจริงอยู่ตลอดเวลา
3.2)		คณาจารย์ผู้สอนรู	้เข้าใจ	และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาคการท�างานจริง

กลยุทธ์กำรสอน
1)	 จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการท�างานเป็นหลัก	(work-based	learning)
2)		จัดการเรียนการสอนแบบเน้นโครงงานเป็นหลัก	(project-based	learning)
3)		จัดเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

          4)		ใช้สถานการณ์จริงตรงตามสาขาวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน	(authentic	learning)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

กลุ่มบูรณำกำรระหว่ำงกำรเรียนตลอดหลักสูตร (มี 4 ประเภท)
1. กำรเรียนสลับกับกำรท�ำงำน (sandwich course)  

นิยำม

		 เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีสลับการเรียนในสถานศึกษากับการท�างานในสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร	 
เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน�าความรูจ้ากสถานศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการท�างานและน�าประสบการณ์จากการท�างานกลับมาเป็นประเด็น
การเรียนในสถานศึกษา	โดยผู้เรียนต้องมีต�าแหน่งงาน			สูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา

ลักษณะเฉพำะ

		 เป็นการบรูณาการความรูจ้ากชัน้เรยีนกบัประสบการณ์การท�างานด้วยการสลับการเรยีนกบัการท�างานแบบต่อเนือ่งตลอด
หลักสูตร	แบ่งออกเป็น	2	แบบ	ได้แก่

	1)	แซนด์วิชแบบบาง	(thin	sandwich)	เป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับการท�างานในสภาพจริงตลอดหลักสูตร
	2)	แซนด์วิชแบบหนา	(thick	sandwich)	 เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ	 (academic	term)	ในสถานศึกษาสลับกับ

ภาคการท�างาน	(work	term)	ในสภาพจริงตลอดหลักสูตร

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น
1)	 มีการบูรณาการการเรียนกับการท�างานตลอดเวลา
2)	 แหล่งเรียนรู้สามารถมอบหมายงานที่ส�าคัญหรือต�าแหน่งที่สูงขึ้นขององค์กรให้แก่ผู้เรียนท�า	 เนื่องจากเป็นการท�างาน

ระยะยาวเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทอื่น	ๆ	ที่มีระยะเวลาสั้นกว่า
3)		แหล่งเรียนรู้มีผู้เรียนท�างานตลอดทั้งปี	ลดปัญหาการเข้าออกของพนักงาน
4)		ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง

 ข้อจ�ำกัด
1)		สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2)		การจดัแซนด์วชิแบบบางต้องมรีะยะทางระหว่างสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูไ้ม่ห่างกันมากนกัเพ่ือความสะดวกในการ

เดนิทางของผูเ้รยีน	แต่ส�าหรบัแซนด์วชิแบบหนาสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูมี้ระยะทางห่างกนัได้เนือ่งจากผูเ้รยีนจะเดนิทางภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง

3)	 เนือ่งจากผูเ้รยีนต้องเรยีนและท�างานควบคูก่นัอย่างต่อเนือ่ง	จงึเป็นภาระงานหนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนใน
ระบบปกติ

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น
1)		มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
2)		ควรใช้หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม	(joint	industry	university	course)	ในการจัดการเรียนการสอน
3)		มีการจัดลักษณะงานที่ผู้เรียนท�าในแหล่งเรียนรู้สอดรับกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา
4)		ผู้เรียนควรได้รับค่าตอบแทนใกล้เคียงกับพนักงานประจ�าเนื่องจากใช้เวลาท�างานยาวนาน
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กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1)		ผูเ้รยีนควรรูแ้ละเข้าใจสภาพการท�างานในสภาพจรงิก่อนเลอืกองค์กรเข้าท�างาน	อาจมกีาร

จัดประสบการณ์ก่อนการศึกษา	(pre-course	experience)
2)		แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงควรได้คัดเลือกผู้เรียนตามความต้องการและลักษณะงานของตน
3)		ผู้เรียนต้องมีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะเรียนและท�างานให้ส�าเร็จ
4)		ต�าแหน่งงานที่ผู้เรียนท�าต้องสอดรับกับเนื้อหาและรายวิชาที่เรียน	 เมื่อเรียนในชั้นปีสูงขึ้น

ต�าแหน่งงานควรปรับสูงขึ้นหรือลักษณะงานมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
5)		ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากช้ันเรียนกับประสบการณ์การ

ท�างานในสภาพจริง
6)		มีผู้สอนในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
7)		ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการท�างาน	 และมีความเหมาะสมกับปริมาณและ

คุณภาพงานที่ท�า

8)		สถานศึกษาประเมินผลการศึกษา	ส่วนพี่เลี้ยงในสภาพจริงประเมินผลการท�างาน	

กำรวัดและประเมินผล
1)		การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
2)		การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
3)		ประเมินผลและให้ระดับคะแนนตามข้อก�าหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.3

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

กรณีศึกษำกำรเรียนสลับกับกำรท�ำงำน

กรณีศึกษำที่ 1 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ	 หลักสูตรการตลาด	 (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัย
ใหม่)	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	โดยใช้แซนด์วิชแบบบาง	(thin	sandwich)	

	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	กบับรษิทั	กลุม่เซน็ทรลั	จ�ากดั	เพือ่ผลติ
บณัฑติระดบัปรญิญาตร	ี4	ปี	ทีม่คีณุภาพและมคีณุลกัษณะตรงตาม
ทีบ่รษิทัพงึประสงค์	สร้างความเป็นผูน้�า	ความผกูพนักบัองค์กร	ลด
การเข้าออกของพนักงาน	โดยใช้วิธีการบูรณาการการเรียนกับการ
ท�างานแบบสลับการเรียนกับการท�างานทุกสัปดาห์	 โดยเพิ่มเวลา
การท�างานในสถานประกอบการขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จากชั้นปีที่	 1	 จนถึง
ชั้นปีที่	4	ในหลักสูตรการตลาด	(การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)	
และบริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด	เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาตลอดหลักสูตร

	 กระบวนการด�าเนินงาน	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอนใหญ	่ๆ	
ได้ดังนี้
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2)	 กระบวนการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

2.1)	การเรยีนในมหาวทิยาลยัและการท�างานของนกัศึกษาใน
สถานประกอบการแต่ละสปัดาห์	โดยการลดเวลาเรยีนและเพิ่มเวลาท�างาน
ตามล�าดับ	ตั้งแต่ชั้นปีที่	1	จนถึงปีที่	4

•	 ชั้นปีที	่1	เรียน	4	วัน	ท�างาน	2	วัน	พัก	1	วัน

•	 ชั้นปีที	่2	และ	3	เรียน	3	วัน	ท�างาน	3	วัน	พัก	1	วัน

•	 ชั้นปีที	่4	เรียน	2	วัน	ท�างาน	4	วัน	พัก	1	วัน

2.2)	เฉพาะวันท�างาน	นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนไม่น้อย
กว่าค่าแรงขั้นต�่า

2.3)	มีการน�าประสบการณ์จากการท�างานมาสนทนาหรือ
แลกเปลี่ยนความเห็นในชั้นเรียน	ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สอนในแต่ละรายวิชา

2.4)	มีการน�าความรู้จากชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติงานจริง	เช่น	
วิชาวิจัยการตลาด	วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ	วิชาบัญชี	เป็นต้น

2.5)	มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด	 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

2.6)	มีการให ้รางวัลจากบริษัท	 กลุ ่มเซ็นทรัล	 จ�ากัด	 
ถ้านักศึกษามีผลการเรียนสะสมในระดับ	 3.00	 ขึ้นไป	 และมีผลการปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการอยู่ในระดับดีมาก

2.7)	การวัดผลการเรียนใช้การวัดประเมินผลตามเกณฑ์ของ
มหาวทิยาลยัปกต	ิส�าหรบัการวดัประเมนิผลการท�างาน	บรษิทั	กลุม่เซน็ทรลั	
จ�ากัด	เป็นผู้ก�าหนด

3)	 กระบวนการหลังการเข้าร่วมโครงการ

3.1)	นักศึกษาใช้ทุนคืน	โดยปฏิบัติงานเป็นพนักงานในหน่วย
ธรุกจิทีฝึ่กปฏบิตังิานของบริษทั	กลุม่เซน็ทรลั	จ�ากดั	เป็นระยะเวลา	4	ปี	หลงั
จากส�าเร็จการศกึษา	โดยจะมฐีานรายได้เพิม่ขึน้อกีร้อยละ	10	ของเงนิเดอืน
ปกติ

3.2)	มสีทิธิป์รบัเป็นหวัหน้างานทนัท	ีหากผลการเรยีนและผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด	ก�าหนดไว้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

		 1)	กระบวนการก่อนเข้าร่วมโครงการ

1.1)	ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท	 กลุ่มเซ็นทรัล	 จ�ากัด	 โดย
รับนักศึกษารุ่นละไม่ต�่ากว่า	30	คน

1.2)	ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการ	 ให้แก่นักเรียนผู ้สนใจในวันสอบ 
ข้อเขียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.3)	นักศึกษาผู้สนใจจะเป็นผู้เลือกหน่วย
ธุรกิจที่จะเข้าท�างานด้วยตนเอง

1.4)	การคัดเลือกนักศึกษา	 โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์	บริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล	
จ�ากัด	 จะสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้นจากนักศึกษาผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน	 แล้วให้เจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก
นักศึกษาเข้าสังกัดเป็นล�าดับถัดมา	 ทั้งนี้จะสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกในวันหลังจากวันสอบข้อเขียน

1.5)	หลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร ่วม
โครงการต้องเป็นนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจของบริษัท	กลุ่ม
เซ็นทรัล	 จ�ากัด	 มากกว่าสนใจเพียงเพื่อต้องการทุนการ
ศึกษาเท่านั้น

1.6)		ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์	
บริษัท	 กลุ ่มเซ็นทรัล	 จ�ากัด	 เป็นผู ้เตรียมความพร้อม
ในเรื่องกฎระเบียบของบริษัท	 รวมถึงการปฏิบัติตนใน
สถานประกอบการให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา	 3	 วันก่อน
เริ่มโครงการ	 และนักศึกษาจะเริ่มเข ้าปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการช่วงเดือนกรกฎาคม
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กรณีศึกษำที่ 2 แซนด์วิชแบบหนา	(thick	sandwich)	
หลักสูตรกฎหมาย	 Nottingham	 Trent	 University	
ประเทศอังกฤษ	 (Nottingham	 Trent	 University,	
2015)

		 หลกัสตูรกฎหมาย	มหาวทิยาลยันอตทงิแฮม	เท
รนท์	 ด�าเนินการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในส�านักงาน
กฎหมายเป็นระยะเวลา	 1	ปี	 มานานกว่า	 	 	 	 40	ปี	 มี
จ�านวนนักศึกษาปฏิบัติงานมากที่สุดในประเทศอังกฤษ	
แบ่งการเรียนออกเป็น	3	โมดูล	(module)	

1)		โมดูลที่	1	นักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัย
ตามปกติ	 ดดยในช่วงสองปีแรกจะเรียนวิชาพื้นฐานทาง
ด้านกฎหมายตามมาตรฐานคณุวฒุด้ิานกฎหมาย	(qual-
ifying	law	degree)	

2)		โมดูลที่	2	จะออกไปปฏิบัติงานโดยได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเงินเดือนในส�านักงานกฎหมายที่เป็นมือ
อาชีพในชั้นปีที่	 3	 เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาใน
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า														36	
สัปดาห์

3)		โมดูลที่	3	นักศึกษาจะเลือกเรียนตามความ
สนใจขึ้นอยู ่กับเป้าหมายทางอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต

กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร

		 อาจารย์นิเทศ	 (visiting	 tutor)	 จะท�าหน้าที่
จัดหางานในส�านักงานกฎหมายให้แก่นักศึกษาเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรูท้างกฎหมายกบัการ
ท�างานจริง	ได้ท�างานจริงกับบุคคลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้
ฝึกทกัษะทางวชิาชพีกฎหมาย	เห็นแนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต	

กำรประเมินผล

	 การปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลทั้งความรู้
ความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสะท้อนทักษะ
ตามหลักสูตรก�าหนด	 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างดังต่อ
ไปนี้

1)		การน�าเสนอปากเปล่า
2)		การทดสอบว่าความ
3)		การวิเคราะห์กรณีศึกษา
4)		โครงการวิจัย
5)		โครงงานกลุ่ม
6)		การแก้ไขปัญหาตามที่ก�าหนด
7)		การสอบทัง้แบบทีน่กัศกึษารูแ้ละไม่รู้

ค�าถามมาก่อน

	 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน	 นักศึกษาจะได้
ประกาศนียบัตรการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	 (diploma	
in	professional	practice)

กรณีศึกษำที่ 3 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่	คณะบรหิารธรุกิจ	สถาบนัการจดัการปัญญา					ภิ
วัฒน์

		 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 เน้นการ
สร้างบณัฑติมอือาชพีด้วยการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จริงโดยเน้นการสร้างเครือข่าย	ประกอบด้วย	3	เครือ
ข่าย	 คือ	 higher	 education	 network,	 private	
sector	network	และ	international	network	จะ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและใช้กรณีศึกษาต่าง	ๆ	นักศึกษา
จะเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน	 และผลการจัดการ
เรียนการสอนจะน�าไปสู่การวิจัย	 เพื่อสร้างนักบริหาร
มืออาชีพ	 และเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่
มีวิสัยทัศน์

กระบวนการด�าเนินงาน	แบ่งออกเป็น	3	ขั้น
ตอนใหญ่	ๆ	ได้ดังนี้

1)		กระบวนการก่อนเข้าเรียน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

1.1)	รับนักศึกษาโดยอาจารย์เป็นผู้สัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติของนักศึกษา

1.2)	ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเริ่มดูแลนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนวันแรก	 เช่น	 ส�านักพัฒนานักศึกษาดูแลเรื่องการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา	คณะดูแลเรื่องการเรียนและให้รายละเอียดหลักสูตรแก่นักศึกษา	ส�านักสื่อสารองค์กรช่วยตอบค�าถามที่นักศึกษาสงสัย

1.3)	จัดปฐมนิเทศนักศึกษา	และปฐมนิเทศผู้ปกครองแยกกัน	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเรียน
การสอน	โดยนักศึกษาปฐมนิเทศ	2	วัน

1.4)	มีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานที่ร้าน	2	วัน	เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของร้านค้า	เช่น	การอ่านป้ายสินค้า	
การจัดเรียงสินค้า	การท�าความสะอาดร้าน	การเข้าท�างานเป็นกะ	สายการบังคับบัญชา	เป็นต้น

1.5)	มีการจัดให้อาจารย์ผู ้สอนเข้าไปท�างานจริงเหมือนกับพนักงานในร้านค้า	 7	 วัน	 เพื่อเรียนรู ้งานและน�า
ประสบการณ์มาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

W I L
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3)	 กระบวนการหลังจากส�าเร็จการศึกษา

3.1)	รับเข้าท�างานกับกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งได้รับเงินค่าประสบการณ์เพิ่มจากนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอื่น

3.2)	มกีารคดัเลอืกนกัศกึษาทีเ่ป็น	“talent”	จากการประกวดโครงงานนวตักรรม	เพือ่บ่มเพาะให้มศีกัยภาพเพิม่ขึน้
และก้าวสู่ต�าแหน่งที่ส�าคัญของบริษัทหรือได้ทุนการศึกษาต่อเมื่อส�าเร็จการศึกษา
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2)	 กระบวนการระหว่างเรียน

2.1)	เรียนให้จบเป็นรายวิชา	(block	course)	ต่อเนื่องตลอดปีไม่มีปิดภาคการศึกษา

2.2)	มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นสองกลุ่มเพื่อสลับการเรียนกับการท�างานช่วงละ	3	เดือน	ต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร	4	ปี

2.3)	มีการเช่ือมโยงความรู้จากชั้นเรียนไปสู่การท�างานและน�าประสบการณ์จากการท�างานมาสู่ 
ชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ

2.4)	มีการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน	การศึกษาดูงาน	และเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา
ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน	

2.5)	มีการ	 “ขึงหลักสูตร”	 ให้รายวิชาที่เรียนสอดคล้องกับภาระงานในร้านจากความรู ้และ 
ภาระงานเบื้องต้นในชั้นปีที่	 1	 ไปจนถึงเนื้อหาและต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นและยากข้ึนตามล�าดับจนถึงต�าแหน่ง 
ผู้จัดการร้าน	โดยต�าแหน่งจะผูกพันกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

2.6)	ระหว่างการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติงาน 
ในร้านรอบถัดไป	 เช่น	 การท�าแผนผังความคิด	 บุคลิกภาพ	 การใช้ภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติงาน	 การสัมพันธ์กับ
ลูกค้า	เป็นต้น

2.7)	มกีองทนุช่วยเหลอืนกัศกึษาทีข่ดัสนระหว่างการมาเรยีนทีส่ถาบนัและจดัหางานนอกเวลาให้แก่
นักศึกษา	เนื่องจากนักศึกษาไม่มีรายได้ระหว่างเรียน

2.8)	นกัศึกษาต้องเรยีนรายวชิาฝึกปฏบิตั	ิ1-8	เป็นวชิาเอกบงัคบัตลอดหลกัสตูรรวม	8	รายวชิา	วชิา
ที่	1-7	จ�านวน	3	หน่วยกิต	รายวิชาที่	8	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ต้องปฏิบัติงานในร้านค้าและจัดท�าโครงงานนวัตกรรม
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ	 โดยวิเคราะห์ปัญหาจากงานที่ท�าร่วมกับพี่เลี้ยงในร้านตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	 ซึ่งท�าต่อเนื่องและ
ประมวลเป็นนวัตกรรมในรายวิชาที่	8	ชั้นปีที	่4	โดยให้ระดับคะแนน	A-F

2.9)	มีเวทีการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษา	“PIM	Business	Innovation	Day”	ปีละ	2	ครั้ง

2.10)	 มีระบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา	 เช่น	 การเข้าเรียน	 การตรงต่อเวลา	 โดยใช้เกณฑ์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	(มคอ.)	ทั้ง	5	ด้าน	เป็นคะแนนร้อยละ	10	ของทุกรายวิชา	เพื่อให้นักศึกษา
เห็นพัฒนาการของตนเองและเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ละด้าน	แล้วน�าผลมาปรับปรุงตนเองในปีถัดไป

2.11)	 มีการประเมินผลเพื่อผ่านเกณฑ์การฝึกภาคปฏิบัติโดยมีสัดส่วนการให้คะแนน	ดังนี	้

	 	 -	ร้านค้าให้คะแนนร้อยละ	60	เช่น	การประเมินจากหัวหน้างาน	การเข้าอบรม	การทดสอบ	เป็นต้น
	 	 -	คณะให้คะแนนร้อยละ	40	รายงานผลการท�าโครงงานนวัตกรรมจากรายวิชาฝึกปฏิบัติ

http://www.rmute.ac.th
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสหกิจศึกษำ 

1)		ผลที่เกิดแก่นักศึกษา	

	 1.1)	ท�าให้นักศึกษา	“รู้จักตน	รู้จักคน	รู้จักงาน”	กล่าวคือ	ท�าให้นักศึกษารู้ถึงศักยภาพ	ข้อเด่นและ
ข้อจ�ากัดของตนเอง	รวมทั้งรู้จักเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานมากขึ้น	

	 1.2)	นักศึกษามีโอกาสได้รับการว่าจ้างงานภายหลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
	 1.3)	เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
2)		ผลที่เกิดแก่สถานประกอบการ	
	 2.1)	สถานประกอบการได้นักศึกษาที่มีความพร้อมมาช่วยงานตรงตามความต้องการ
	 2.2)	เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้าท�างานในอนาคตของสถานประกอบการ
	 2.3)	เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านก�าลังคนของสถานประกอบการ

	 3)	ผลที่เกิดแก่สถาบันการศึกษา	
	 	 3.1)	เป็นแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
	 	 3.2)	เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
	 	 3.3)	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

2. สหกิจศึกษำ (cooperative education)

นิยำม 

เป็นระบบการเรยีนการสอนหรอืการจดัรายวชิาทีใ่ห้ประสบการณ์ทางวชิาชพี
แก่ผูเ้รยีนโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการ
ท�างานจริงเต็มเวลา	 มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท�างานและแบบท�างาน
ต่อเนื่องระยะยาว

 

ลักษณะเฉพำะ 

		 สหกิจศึกษามุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก	 ใช้ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 16	สัปดาห์	 	 ก�าหนดหน่วยกิตขั้นต�่า 
ไม่น้อยกว่า6 	หน่วยกิต	ในระบบทวิภาค

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น 

 จุดเด่น 

		 ลักษณะงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติเป็นงานประจ�าในสาขาวิชาชีพ	
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการระหว่างปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา	นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทั้งในและต่างประเทศ

 ข้อจ�ำกัด 

ในภาคการศกึษาทีป่ฏบิตังิานสหกจิศกึษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาใด	ๆ 	
ได้	และต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห	์โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ต้องตรงตามสาขาวิชาชีพเท่านั้น	

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น 

 1)	นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีผลการศึกษาก่อน 
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามที่สถานศึกษาก�าหนด	

	 2)	นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องผ่านรายวิชาการ 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือการอบรมตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสหกิจศึกษา	ไม่น้อยกว่า	30	ชั่วโมง

	 3)	นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องผ่านการคัดเลือก 
จากสถานประกอบการ



92 93คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

กลยุทธ์กำรสอน 

        ใช้การจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ	 การรับรองงาน	 การเสนองานจากสถานประกอบการก่อนนักศึกษา
ไปปฏิบัติงาน	การเรียนรู้จากการท�างานจริง	งานที่ปฏิบัติตรงตามสาขาวิชาชีพ	ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจ�า
ที่สอดคล้องตามสาขาวิชาชีพ	โดยมีผู้นิเทศงาน	คณาจารย์นิเทศงานเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	ติดตาม	และประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 กระบวนกำรสหกิจศึกษำของสถำนศึกษำ
1)  กระบวนกำรก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

1.1)	 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา	 ทั้งด้านวิชาการ	 การท�างาน	 และการอบรมเตรียมความพร้อม 
สหกิจศึกษา

1.2)	การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา
1.3)	การจัดหางานคุณภาพ	โดยการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการทราบ	การรับรองคุณภาพงาน
1.4)	การประกาศงานให้นักศึกษาทราบ
1.5)	การคัดเลือกนักศึกษา
1.6)	การประกาศผลการคัดเลือก
1.7)	การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ	ผู้นิเทศงานและนักศึกษา	(ถ้ามี)	
1.8)	การประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา
1.9)	การท�าจดหมายส่งตัวนักศึกษา

2) กระบวนกำรระหว่ำงไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
																2.1)	การรายงานตัวของนักศึกษา	ณ	สถานประกอบการ	
	 -	การปฐมนิเทศนักศึกษา
	 -	การส่งตัวนักศึกษาไปยังแผนก

2.2)	การส่งแผนการท�างานของนักศึกษา
2.3)	การนิเทศงาน
	 -	การประชุมโดยล�าพังระหว่างคณาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
	 -	การประชุมโดยล�าพังระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ

2.4)	การรายงานความก้าวหน้า	(ถ้ามี)	
	 -	การประชุม
	 -	การส่งรายงาน
2.5)	การน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน
2.6)	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3)  กระบวนกำรหลังไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
3.1)	กิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา
	 -	การน�าเสนอผลการปฏิบัติ
	 -	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
	 -	การแจ้งผลการประเมินของผู้นิเทศให้นักศึกษาทราบ
3.2)	การประเมินผล
3.3)	การแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการทราบ
3.4)	การสัมมนาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา	
3.5)	การเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานสหกิจศึกษา

 กระบวนกำรสหกิจศึกษำของสถำนประกอบกำร
1) กระบวนกำรก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

1.1)	การวางแผนก�าลังคนและงบประมาณในการรับนักศึกษา
1.2)	การจัดหางานคุณภาพ
	 -	 การประชุมในแผนกที่ต้องการรับนักศึกษาเพื่อก�าหนด 

	 			งานหรือโครงการ
	 -	การก�าหนดคุณสมบัติงานนักศึกษา
	 -	การก�าหนดและมอบหมายผู้นิเทศงาน
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1.3)	การแจ้งความต้องการรับนักศึกษาให้สถานศึกษาทราบ
1.4)	การคัดเลือกนักศึกษา
1.5)	การแจ้งผลการคัดเลือกให้สถานศึกษาทราบ
1.6)	การประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ	คณาจารย์นิเทศและนักศึกษา	(ถ้ามี)
1.7)	การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ท�างานให้นักศึกษา

2)  กระบวนกำรระหว่ำงไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
2.1)	การรับรายงานตัวนักศึกษา	
	 -	การปฐมนิเทศนักศึกษา
	 -	การส่งตัวนักศึกษาไปยังแผนก
2.2)	การวางแผนการท�างานและส่งแผนการท�างานของนักศึกษาให้คณาจารย์นิเทศ
2.3)	การนิเทศงาน
	 -	การประชุมโดยล�าพังระหว่างคณาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
	 -	การประชุมโดยล�าพังระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ
2.4)	การรายงานความก้าวหน้า	(ถ้ามี)	
	 -	การประชุม
	 -	การส่งรายงาน
2.5)	การน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน
2.6)	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3) กระบวนกำรหลังไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
3.1)	การแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานศึกษาทราบ
3.2)	การสัมมนาระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

																3.3)	การเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานสหกิจศึกษา

กำรวัดและประเมินผล 

	 การวดัและประเมนิผลจากสถานประกอบการต้องมสีดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	โดยผลการประเมนิสามารถก�าหนดตาม

ข้อก�าหนดของสถานศึกษา	(S/U	หรือ	ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร)

กรณีศึกษำสหกิจศึกษำ

กรณศีกึษำที ่1 การจดัสหกจิศกึษา	University	of	Cincinnati	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	มกีระบวนการด�าเนนิงาน	ดงันี้	 
(University	of	Cincinnati,	2014)

ก่อนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

1)	มกีารแนะน�าเกีย่วกับรายวิชาสหกจิศกึษา	โดยกองการฝึกฝนวชิาชพีและการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ตรง	 
(The	Division	of	Professional	Practice	&	Experiential	Learning:	ProPEL)	โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา 
สหกิจศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	รายวิชา	ได้แก่รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	และการเตรียมความพร้อม

สหกิจศึกษาต ่างประเทศ	 เมื่อนักศึกษาผ ่านรายวิชาที่ก�าหนดและได ้รับการตอบรับเข ้าร ่วม 
โปรแกรมสหกิจศึกษานักศึกษาจะได้รับการติดต่อจากที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อแจ้งข้ันตอนและก�าหนดเวลา 
เพ่ือการไปปฏิบัติงานทั้งหมด	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าพบที่ปรึกษาสหกิจศึกษาภายใน	 3	 สัปดาห์แรกของภาคการ
ศึกษาก่อนการไปปฏิบัติงานครั้งแรกในภาคการศึกษาถัดไป

2)	 ขั้นตอนการสมัคร	 นักศึกษาต้องสมัครเข้าร่วมโปรแกรม	 โดยต้องผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์ 
การรับสมัครที่ก�าหนด	หลังจากนั้นจะได้รับการยืนยันผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)

3)	ขัน้ตอนการลงทะเบยีน	นกัศกึษาต้องได้รบัการยนืยนัการเข้าร่วมโปรแกรมจากกองการฝึกฝนวชิาชพีและ 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อออกไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้

4)	 การสัมภาษณ์งาน	 ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อนักศึกษาโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งานตามขั้นตอนที่ 
ผู ้ประกอบการก�าหนดไม ่ว ่ าจะเป ็นการสัมภาษณ ์งานภายในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย 
หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์	หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

5)	การตอบรบัต�าแหน่งงานสหกิจศกึษา	เป็นความตกลงระหว่างผูป้ระกอบการและนกัศกึษาซึง่มข้ีอผกูพนั
นบัตัง้แต่นกัศกึษาได้ตอบรบังานทางวาจา	ทัง้นี	้นกัศกึษาต้องแจ้งผลการตอบรบัต�าแหน่งงานไปยงัอาจารย์ทีป่รกึษา
ทนัทเีพือ่ลงทะเบยีนต่อไป	นอกจากนีน้กัศกึษาจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบในการเดนิทางไปปฏบิติังาน	และหาทีพั่กโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อก�าหนดเวลาเริ่มและจบการปฏิบัติงาน
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 ระหว่ำงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

	 นกัศกึษาทีจ่ะไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาจะต้องลงทะเบยีนรายวชิาสหกจิศกึษาในระหว่างภาคการ
ศกึษาทีอ่อกปฏบิตังิานให้เรยีบร้อยเพือ่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาและได้รบัความคุม้ครองตามสทิธิป์ระกนั
สขุภาพของทางมหาวิทยาลัย	นกัศกึษาต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายการปฏบิตังิานให้ครอบคลมุ
ทั้งภาคการศึกษา	 โดยระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็ปไซต์	 (website)	 เพื่อประเมินผลการประกอบวิชาชีพ
และการเรียนรู้	 ทั้งนี้	 นักศึกษาต้องส่งงานทั้งหมดภายในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในภาคการศึกษา 
นัน้	ๆ 	หากนกัศกึษาไม่ส่งงานตามวนัเวลาทีก่�าหนดและไม่เข้าพบทีป่รกึษาสหกจิศึกษา	นกัศกึษาจะไม่ผ่าน
การประเมินผลการเรียน	หรือถูกประเมินให้ตกในรายวิชาสหกิจศึกษา

	 นอกจากนี้นักศึกษาต ้องจัดท�ารายงานการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาเข ้าปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการที่สะท้อนแง่มุมด้านวิชาชีพ	 และการเรียนรู ้ทั้งทักษะทางวิชาการและความรู ้
ที่ตนได้รับ	 โดยนักศึกษาจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วง	 2	 สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน	
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษายังพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงานที่ทางสถานประกอบ
การเป็นผู้ประเมินผ่านทางระบบออนไลน	์(online)	ซึ่งที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะใช้ผลการประเมินดังกล่าว 
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา		เพื่อพูดคุยและให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	หากนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินจะถือว่าการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเป็นโมฆะ

 หลังปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

		 นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
จะได ้รับประกาศนียบัตรจากกองการฝ ึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู ้ผ ่ านประสบการณ ์ตรง 
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านักศึกษาได้เรียนจบรายวิชาสหกิจศึกษาโดยสมบูรณ์	 ซึ่งจะมีการแสดงผล 
ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา	 นอกจากนี้เพื่อให้การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยก�าหนด	ทางกองการฝึกฝนวิชาชีพและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงได้
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้อ�านวยการกองการฝึกฝน
วิชาชีพและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	ผู้แทนจากคณะ	และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดแีละสภานกัศกึษาตามล�าดบั	คณะกรรมการพจิารณามาตรฐานการประกอบวชิาชพีมหีน้าท่ีพจิารณา
ข้อร้องเรยีน	การแก้ไขข้อขดัแย้ง	การละเมิดระเบยีบหรอืข้อก�าหนด	การก�าหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสม	รวม
ถึงร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมสหกิจศึกษา	

กรณีศึกษำที่ 2 การจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น	 (Northeastern	University)	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	(Northeastern	University,	2013)

	 นกัศกึษาสหกจิศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเตรยีมสหกจิศกึษาก่อนออกปฏบัิตงิาน	โดยนกัศกึษาสามารถออก
ปฏิบตังิานได้ต้ังแต่ภาคการศกึษาที	่2	ของชัน้ปีการศกึษาที	่2	เป็นต้นไปและมสีทิธิอ์อกปฏบิตังิานได้	3	คร้ังส�าหรับหลกัสูตร 
การศึกษา	5	ปี	หรือนักศึกษาอาจเลือกที่จะออกปฏิบัติงาน	2	ครั้ง	ส�าหรับหลักสูตรการศึกษา	4	ป	ี

ก่อนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

	 สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานครั้งแรกมีดังนี้
	 1)	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	1	ภาคการศึกษา	จ�านวน	1	หน่วยกิต
	 2)	ติดต่อนัดหมายเพื่อหารือกับผู้ประสานงานสหกิจศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามสาขาวิชา
	 3)	ฝึกฝนเทคนิคการหางานและทักษะการสัมภาษณ์งาน
	 4)	ก�าหนดและจัดหาบุคคลอ้างอิงจากบุคลากรในเครือข่าย
	 5)	 เข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานของมหาวิทยาลัยซึ่งจะจัดช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์	และเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
	 6)	เข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของศนูย์สหกจิศกึษาเพือ่หารอืและรบัทราบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการออกปฏบิตัิ
งานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
	 7)	 เข้าร่วมกิจกรรมจ�าลองการสัมภาษณ์งาน	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และอื่น	 ๆ	 ที่จัดโดยศูนย์สหกิจ
ศึกษา
	 8)	ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร	บริษัท	และหน่วยงานต่าง	ๆ	และส่งงานที่ได้รับในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาให้แล้วเสร็จ

	 เมือ่เรยีนจบรายวชิาเตรยีมสหกจิศกึษาแล้ว	นกัศกึษาต้องเข้าพบผูป้ระสานงานสหกจิศกึษาเพือ่เริม่ขัน้ตอนการหา
งานและสมัครงานในต�าแหน่งที่เหมาะสม	หลังจากนั้นผู้ประกอบการจะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครและประวัติการท�างานของ
นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าสัมภาษณ	์และพิจารณาตัดสินบุคคลที่จะได้งานต่อไป
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 ระหว่ำงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

		 สิ่งที่ต้องค�านึงถึงเมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคือ
นกัศกึษาต้องตระหนกัว่าเป็นการปฏบิตังิานจรงิและมเีป้าหมายในการท�างาน
อย่างชัดเจน	 อีกท้ังต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่	 หากการปฏิบัติงานของนักศึกษามีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานที่สถาน
ประกอบการก�าหนด	 ผู้ประกอบการสามารถปลดนักศึกษาออกจากงานใน
ฐานะพนักงาน	โดยผู้ประกอบการจะแจ้งเจตจ�านงไปที่ผู้ประสานงานสหกิจ
ศกึษาทนัท	ีทัง้นี	้ต้องพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์ร่วมกนัเป็นล�าดบัแรก	
แต่หากทุกฝ่ายไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้	นักศึกษาจ�าเป็นต้องยุติการ
ปฏบิตัหิน้าที	่ซึง่อาจมสีาเหตหุลากหลาย	เช่น	การปฏบิตังิานไม่เป็นทีน่่าพอใจ	
การขาดงานเกินก�าหนด	 ไม่สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายได้	 มาท�างาน
สายเป็นประจ�า	มปัีญหาด้านทศันคตใินการท�างาน	หรอืมพีฤติกรรมไม่เหมาะ
สม	 เป็นต้น	 โดยผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจะพิจารณาสาเหตุทั้งหมดอย่าง
รอบคอบ	 และส่งเร่ืองให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสมต่อไป

หลังปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

		 เมื่อเริ่มต้นการท�างาน	 สถานประกอบการต้องยืนยันรายละเอียด
เก่ียวกับชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษากลับมาที่มหาวิทยาลัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยจะส่งรหัสการเข้าใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตลอดระยะเวลาการท�างานไปให้ผู้ดูแลประจ�าสถานประกอบการก่อน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะสิ้นสุด	 4	 สัปดาห์	 มหาวิทยาลัยจะส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนผู้ดูแลให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา	
และตอบแบบส�ารวจให้แล้วเสร็จ	 หลังจากได้รับผลการประเมินจากผู้ดูแล	
นักศึกษาจะได้รับแบบประเมินส�าหรับนักศึกษาเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว	 การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเป็น
องค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินงานสหกิจศึกษา	 เนื่องจากเป็นข้อมูล
ที่ผู ้ประสานงานสหกิจศึกษาน�ามาช่วยนักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน 
สหกจิศกึษาในอนาคตได้	ทัง้นี	้ยงัเป็นตวัระบพุฒันาการทางวชิาชพีทีจ่�าเป็น	
และน�ามาช่วยวางเป้าหมายในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ	 ดังนั้น	 ทั้งผู้
ประกอบการและนักศึกษาจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นจึง
จะถือว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงผลลัพธ์
ในใบแจ้งผลการเรียนได้

3. หลักสูตรร่วมมหำวิทยำลัยและอุตสำหกรรม (joint industry university course)

นิยำม

	 เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดท�าหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับองค์กรร่วมผลิตที่ม ี
องค์ความรูใ้นสาขาวชิาชพีนัน้	ๆ		เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามที่ตกลงกนัไว้

 

ลักษณะเฉพำะ 

		 การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้มุ่งเน้นการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านกับสถานประกอบการหรือ
แหล่งเรียนรู้	 เพื่อให้บัณฑิตสามารถท�างานได้จริง	 เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาของสององค์กรทั้งภาคการศึกษาและแหล่งเรียน
รู้ในสภาพจริง	 การด�าเนินงานจะต้องมีความสอดคล้องกัน	 เห็นประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติและมี
ระดับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น	 ต้องมีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน	 โดยลงนามความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร	 และความร่วมมือควรเกิดจากผู้บริหาร	 เน้นการเรียนจากการปฏิบัติงานจริงและใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อ
แก้ไขโจทย์จริง	(problem-based	learning)	ณ	แหล่งเรียนรู้นั้น	ๆ		ต้องมีผู้ประสานงานอย่างน้อย	1	คน	ท�าหน้าที่ประสานงาน
และสนับสนุนอ�านวยการในการจัดการเรียนการสอนและการท�างาน	และมีคณาจารย์ประจ�าองค์กรร่วมผลิตที่เข้าใจหลักการและ
ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	 การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน	 องค์กรท้ังสองหน่วยงานสามารถตกลงสัดส่วนการประเมิน	
เปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานจริงได้	
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		 การสร้างความร่วมมือองค์กรร่วมผลิตต่าง	ๆ	อาจท�าได	้2	แบบ	คือ	
1)	การสร้างความร่วมมือในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษา	หรือ	
2)	 การสร้างความร่วมมือแบบหลักสูตรร่วมผลิต	ทั้งนี้จะนิยามการจัดการศึกษาในรูปแบบได้ก็ต่อเมื่อมีการ

วางแผนและออกแบบร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรร่วมมหำวิทยำลัยและอุตสำหกรรม

1)	 ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง	 ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจกับการ
ท�างานในรูปแบบของลักษณะงานนั้น	ๆ	มีความสามารถเฉพาะด้าน	เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสเข้าท�างาน
สูง	เนื่องจากแหล่งเรียนรู้เห็นความสามารถของผู้เรียนแล้ว

2)	 แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจากความสามารถในการท�างานได้โดยตรง	 
ไม่ต้องทดลองงาน	 เนื่องจากเห็นความสามารถจากการท�างานของผู้เรียนแล้ว	 นอกจากนี้การสร้างเครือข่าย
กับสถานศึกษายังสามารถร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 หรือเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยมีคณาจารย ์
สถานศึกษาเป็นผู้วิจัย	ผู้ร่วมวิจัย	หรือเป็นที่ปรึกษาให้แหล่งเรียนรู้

3)	 ในส่วนของสถานศึกษาจะเป็นเครือข่ายกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ส�าหรับเครื่องมือฝึกปฏิบัต ิ
ขั้นสูงอาจไม่ต้องจัดซื้อไว้ที่สถานศึกษา	 อาจจะใช้ห้องปฏิบัติการขององค์กรร่วมผลิตได้	 นอกจากนั้นยังสามารถ
ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

กลยุทธ์กำรสอน

	 มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันตั้งแต่แรกระหว่างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้	 โดยเน้นการศึกษาจาก
สถานการณ์จริงในแหล่งเรียนรู้	 และแบ่งสัดส่วนการวัดผลและประเมินผลเป็นข้อตกลงร่วมกัน	 ในการจัดการเรียนการสอนต้อง
มีผู้อ�านวยการแหล่งฝึก	 (site	 director)	 ดูแลด้านวิชาการและก�าหนดการจัดการเรียนการสอนที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 และ 
มีผู้ประสานงาน	(facilitator)	ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระบบเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1)	 กระบวนการก่อนการจัดการศึกษา
1.1)	สถานศึกษาต้องลงนามความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู	้โดยต้องมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบ	
1.2)	 สถาบันการศึกษาควรแต่งตั้งผู้ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้	 เพื่อด�าเนินการด้านที่เกี่ยวข้องและการรับ-ส่งเอกสาร	

ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
1.3)	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรจะต้องสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมผลิต	 และแต่งตั้ง

คณาจารย์ผู้สอนจากแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการศึกษาในองค์กรร่วมผลิต	และดูแลผู้เรียนระหว่างอยู่ในหน่วยงานนั้น	
1.4)	มข้ีอตกลงเร่ืองสวสัดกิาร	ค่าใช้จ่ายของผูเ้รยีนซึง่ทัง้สององค์กรสามารถตกลงกนัไว้ล่วงหน้าก่อนการจดัการศกึษาจรงิ
1.5)	เนื่องจากการจัดการศึกษาในรูปแบบนี	้ผู้เรียนต้องออกไปอยู่กับแหล่งเรียนรู้เป็นเวลานาน	ดังนั้น	สถานศึกษาจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องจัดเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ	เช่น		ทักษะการเป็นผู้น�า	ทักษะการคิด
วิเคราะห์	ทักษะการคิดสังเคราะห์	ทักษะการสื่อสาร	ทักษะการวางแผนและการแก้ปัญหา	ทักษะด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบ	
เป็นต้น

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น 

การจดัการศกึษาในประเภทนีมี้จดุเด่นในการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนให้ตรงตามความ
ต้องการของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติจากหน้างานจริง	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วมี
โอกาสสูงในการเข้าท�างานในองค์กรนั้น	ๆ	

	 ในกรณีที่ ต ้ อ งการท� าหลั กสู ต ร ร ่ วมผลิ ตกั บสถานประกอบการ 	 เ กณฑ ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ได้ก�าหนดในกรณีของหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่น 
ทีไ่ม่ใช่สถาบนัอดุมศกึษาจะสามารถใช้บคุลากรของหน่วยงานนัน้	ๆ 	ทีม่คีณุวฒุขิัน้ต�า่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
และมีประสบการณ์การท�างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาไม่น้อยกว่า	6	ปี	และอาจได้รับการยกเว้นผลงานทาง
วชิาการมาร่วมท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูรได้	(เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตร	ีพ.ศ.	
2558,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	132	ตอนพิเศษ	295ง,	7-9)

 ข้อจ�ำกัด 

	 แหล่งเรียนรู้ที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มักอยู่ในกรุงเทพฯ	 เมืองใหญ่	 หรือแหล่งอุตสาหกรรม	 ดัง
นั้น	สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคจ�าเป็นต้องเดินทางเพื่อติดต่อ	ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในการ
จดัการศกึษา	นอกจากนัน้ความร่วมมอืกบัแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่จะไม่สามารถผลติได้หลายรุน่
เนื่องจากข้อจ�ากัดของต�าแหน่งงานอาจจะไม่รองรับบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในรุ่นหลัง		

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น  

	 ในระยะแรกของการจัดการศึกษาจะต้องลงนามความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริง 
เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจในการด�าเนนิงานของทัง้สองหน่วยงาน	ทัง้นี	้แหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิต้องมลีกัษณะงานที่
สอดคล้องกบัสาขาวิชาชพีของผูเ้รียน	ซึง่การจดัการความสมัพนัธ์เป็นสิง่ทีค่วรด�าเนนิการเป็นอย่างดีกบัแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการร่วมผลิตบัณฑิต
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2)	 กระบวนการระหว่างการจัดการศึกษา

	 2.1)	คณาจารย์ในหลกัสตูรจะต้องมเีอกสารสรปุเนือ้หารายวชิาทีจ่ะไปศกึษากบัแหล่งเรยีนรู	้อาจมกีารออกแบบเอกสาร
ให้ผู้เรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นในรายวิชานั้น	ๆ	เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียน

	 2.2)	คณาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องวางแผนออกนิเทศผู้เรียน	 โดยแจ้งให้องค์กรร่วมผลิตทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา	ทั้งนี้	สามารถยืดหยุ่นได้ตามข้อตกลงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

	 2.3)	หลกัสตูรควรให้ความยดืหยุน่กบัองค์กรร่วมผลติ	เช่น	ผูเ้รยีนอาจต้องออกนอกพืน้ทีเ่พือ่ปฏบิตังิาน	แต่ทัง้นีจ้ะต้อง
มีการประสานงานระหว่างสองหน่วยงานผ่านผู้ประสานงานที่แต่งตั้งไว้

	 2.4)	หลักสูตรต้องมีกลไกในการติดตามและประเมินผู้เรียน	เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง	ๆ	ได้ตาม
ที่หลักสูตรก�าหนด

3)	 กระบวนการหลังการจัดการศึกษา

	 3.1)	มีการประชุมร่วมระหว่างสององค์กร	เพื่อสรุปข้อมูลโดยรวม	และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อเสนอแนะ
วิธีหรือขั้นตอนการจัดการศึกษาแบบร่วมผลิตครั้งต่อไปให้พัฒนามากยิ่งขึ้น

	 3.2)	 ผู้เรียนและคณาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีการประชุมร่วมกันในสถานศึกษา	 เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน	 
การจัดการเรียนการสอนขององค์กรร่วมผลิต	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาครั้งต่อไป

	 3.3)	ในกรณทีีอ่าจารย์มข้ีอสงัเกตหรอืข้อสงสยั	อาจใช้วธิกีารเรยีกผูเ้รียนมาสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลเพือ่ทวนสอบความ
รู้หรือหาข้อเท็จจริงจากข้อสังเกตของอาจารย์	

กำรวัดและประเมินผล

	 การวดัผลการเรยีนรูใ้นรูปแบบหลกัสตูรร่วมมหาวทิยาลยัและอตุสาหกรรมจ�าเป็นต้องมกีารตกลงสดัส่วนการวดัผลระหว่าง
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้	 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการร่วมผลิต	 เช่น	 ในกรณีที่ผู้เรียนไปเรียนที่แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภาคการศึกษา	 อาจแบ่งสัดส่วนการประเมินผลให้แหล่งเรียนรู้มากกว่าสถานศึกษา	 เพื่อให้แหล่งเรียนรู้วัดความรู	้ ความ
สามารถและพฤติกรรมของผู้เรียน	โดยการประเมินอาจแบ่งหัวข้อการประเมินได้ดังนี้
	 1)	ด้านการเรียนรู้	เช่น	ความรู้ทางทฤษฎี	การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท�างาน	เป็นต้น
	 2)	ด้านพฤติกรรมและเจตคติ	เช่น	การตรงต่อเวลา	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	ความรับผิดชอบในหน้าที่	ความมุ่งมั่นทุ่มเท
ให้กับองค์กร	เป็นต้น

 

3)	ด้านทักษะการท�างาน	เช่น	มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน	มีพัฒนาการของทักษะที่เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	เป็นต้น

	 4)	ด้านอื่น	ๆ	เช่น	พัฒนาการในการท�างาน	ความใฝ่รู	้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการท�างาน	เป็นต้น

กรณีศึกษำหลักสูตรร่วมมหำวิทยำลัยและอุตสำหกรรม

	 หลกัสตูรเทคโนโลยไีฟฟ้า	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์	มกีารลงนามความร่วมมอืกับบริษทั	
จ.ีไอ.	อนิดัสทร	ีจ�ากดั	มข้ีอตกลงร่วมกนั	ในการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท�างานโดยเน้นหลกัสตูรร่วมผลิต	และสหกจิศกึษา	
ทั้งนี้	การจัดการศึกษาม	ี2	ส่วน	คือ	

1)		ส่วนการจัดการเรียนการสอน	1	ภาคการศึกษาที่สถานประกอบการ	จ�านวน	15	หน่วยกิต	

2)		การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ	จ�านวน	6	หน่วยกิต	

	 การด�าเนินการในระยะแรก	 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้น�าคณะ
ผู้บริหารไปเยี่ยมชมที่แหล่งเรียนรู้	 เพื่อแนะน�าหลักสูตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อเป็นการสร้างการรับรู ้ร ่วมกัน	
นอกจากนี้	 ในการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าได้
เชญิบคุลากรของแหล่งเรยีนรูม้าร่วมวพิากษ์หลกัสตูรด้วย	
ทัง้นี	้แหล่งเรยีนรูจ้ะเลอืกรายวชิาจ�านวน	5-7	รายวชิาใน
หมวดวชิาเฉพาะด้านทีแ่หล่งเรยีนรูม้อีงค์ความรู้	มเีครือ่ง
มอืฝึกปฏบิตัทิีส่ามารถรองรบัการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวชิาดงักล่าว	เพือ่ให้ผูเ้รยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการเลอืกลง

ทะเบียนรายวิชาเหล่าน้ันในชั้นปีท่ี	 4	 ภาคการศึกษาที่	 1	
โดยก�าหนดสดัส่วนการให้คะแนนเพือ่ประเมนิผลการเรยีน
ของผู้เรียนจากทั้งสองหน่วยงาน	 หลังจากนั้นในชั้นปีที่	 4	
ภาคเรียนที่	2	ผู้เรียนจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ณ	บริษัท	
จี.ไอ.	อินดัสทรี	จ�ากัด 	ภายหลังการเรียนรู้ใน	2	ภาคการ
ศกึษา	บรษิทัฯ	ได้เสนอต�าแหน่งงานให้ผูเ้รยีนจ�านวน	8	คน
ทีเ่ข้าโครงการนี	้ทัง้นี	้ตลอดระยะเวลา	8	เดอืนทีผู่เ้รยีนเข้า
ร่วมโครงการ	ผู้เรียนได้รับสวัสดิการที่พักฟรี	และเบี้ยเลี้ยง
การท�างานประมาณเดือนละ	7,000-9,000	บาท
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จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น
 1) ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้การท�างานจริงในชุมชนและสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน
	 2)	สร้างบรรยากาศการท�างานและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน	โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีธรรมชาติ
สวยงามและมีความท้าทาย

	 3)	สามารถจดัเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนสอดแทรกอยูใ่นรายวชิาทีต้่องการปฏิบตังิานภาคสนาม	หรอืเป็น
รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร 

 ข้อจ�ำกัด

	 1)	อาจพบปัญหาเรือ่งความยากล�าบาก	ทรุกนัดาร	โรคภยัไข้เจ็บ	ความขัดแย้งทางสงัคม	เชือ้ชาตแิละวฒันธรรม
ของชุมชนและความปลอดภัยในการท�างานของแต่ละพื้นที่
	 2)	การปฏบิตังิานภาคสนามในพืน้ทีซ่ึง่อยูห่่างไกลสถานศกึษา	อาจต้องใช้งบประมาณเพิม่ขึน้จากการจดัการเรยีน 
การสอนปกติ
	 3)	 ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	
ระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 1) มกีารก�าหนดคณุสมบัติพืน้ฐานของผูเ้รยีน	เช่น	การผ่านรายวชิาเงือ่นไขก่อนไปปฏบิตังิาน	ผ่านเกณฑ์ก�าหนด	 
มีสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจพร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม	 ไม่มีโรคประจ�าตัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่	เป็นต้น
	 2)	 ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง	
ๆ	ในระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม
	 3)	 การก�าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานภาคสนามแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตรจากสภาพพื้นท่ีที่อยู่ใกล้สถาน
ศึกษาไปสู่พื้นที่ห่างไกล	 จากพื้นที่ราบลุ่มไปสู่พื้นที่ภูเขาสูง	 จากพื้นที่มีความซับซ้อนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมต�่าไป
สู่พื้นที่ซับซ้อนหรือมีความขัดแย้งสูง	หรือจากการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานไปสู่เครื่องมือที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ท�างาน

นิยำม

	 เป็นรายวชิาหรือเป็นกจิกรรมหนึง่ของรายวชิา
ทีใ่ห้ผูเ้รยีนท�างานในชมุชนหรือพืน้ทีเ่ชงิภมิูประเทศใน
รปูแบบต่าง	ๆ 	ด้วยการสลบักบัการเรยีนในสถานศกึษา	
โดยการปฏิบัติงานภาคสนามแต่ละช่วงจะมีความต่อ
เน่ืองจากง่ายไปยากเมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงข้ึนตาม
ล�าดับ

ลักษณะเฉพำะ

	 เน้นการปฏิบัติงานในชุมชนหรือพ้ืนที่เชิง
ภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่าง	ๆ	
โดยใช้เป็นสถานที่ท�างานในสภาพจริงส�าหรับการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม	 (fieldwork)	 ในลักษณะที่
แตกต่างกันตามแต่สาขาวิชาชีพ	เช่น	การท่องเที่ยว	
เกษตรศาสตร์	 ป่าไม้	 ประมง	 วิศวกรรมเหมืองแร	่
วิศวกรรมส�ารวจ	วิทยาศาสตร์กายภาพ	ธรณีวิทยา	
นิเวศวิทยา	สมุทรศาสตร	์เป็นต้น

4. กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม (fieldwork) 	 4)	มีการเพิ่มเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน
	 5)	 สถานศึกษาต้องมีการส�ารวจพื้นที่หรือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับบุคคลในพ้ืนที่ก่อนเริ่ม
ด�าเนินการฝึกปฏิบัติ
	 6)	มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้เรียนทั้งการป้องกันโรคระบาดต่าง	ๆ	การหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งทางสังคม	
การอยู่อาศัยและปรับตัวในพื้นที่ทุรกันดาร

ผลที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม
1)	 ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน
	 1.1)	มีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตามลักษณะงานของสาขาวิชาชีพ
	 1.2)	 สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยหลักการแนวคิดทางทฤษฎ ี

ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียน
	 1.3)	มีความพร้อมในการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา

2)	ผลที่เกิดแก่แหล่งเรียนรู้
	 2.1)	ธรรมชาติในสภาพพื้นที่เชิงภูมิประเทศได้รับการอนุรักษ์	ปกป้อง	และดูแลเอาใจใส่จากคนรุ่นใหม่
	 2.2)	บุคลากรในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการกับผู้เรียนและสถานศึกษา

3)	 ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา
	 3.1)	สามารถน�าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพพื้นที่เชิงภูมิประเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
	 3.2)	มีพันธกิจสัมพันธ์เชิงลึกกับชุมชน	(social	engagement)	ที่มีผู้เรียนเข้าปฏิบัติงาน	
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กลยุทธ์กำรสอน
 1)	การเรียนในสภาพจริง	(authentic	learning)
	 2)	การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการเรียนแบบเน้นปัญหา	(problem-based	learning)	หรือแบบเน้นโครงงาน	
(project-based	learning)	ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียน
	 3)	การเรียนด้วยการเสาะแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ด้วยตัวผู้เรียน

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
 1) เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเรียนรู้จากสภาพพื้นที่เชิงภูมิประเทศและชุมชน
	 2)	 ก�าหนดรายวิชาบังคับที่ต้องเรียนก่อนการปฏิบัติงานภาคสนาม	 และก�าหนดรายวิชารองรับการน�าประสบการณ์ของ 
ผู้เรียนหลังจากการเรียนภาคสนามมาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 3)	ก�าหนดระยะเวลาให้ผูเ้รยีนเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัการท�างานในสภาพจรงิในชมุชน	หรอืพืน้ทีเ่ชงิภมูปิระเทศเป็นระยะเวลา
สั้น	ๆ	ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
	 4)	ก�าหนดประเด็นหรือปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม
	 5)	ประสานงานกับบุคคลในพื้นที่เพื่ออ�านวยความสะดวกขณะปฏิบัติงานภาคสนามแก่ผู้เรียน
	 6)	ระหว่างการปฏบิตังิานภาคสนามผูเ้รยีนควรได้ศกึษาสภาพปัญหาตามประเดน็ทีก่�าหนด	และมกีารสะท้อนคิดและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์	บุคคลในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
	 7)	มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งช่วงระหว่าง	และสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม
	 8)	น�าประสบการณ์ของผู้เรียนที่ได้รับจากปฏิบัติงานภาคสนามไปจัดการเรียนการสอนรายวิชาถัดไปในชั้นเรียน

กำรวัดและประเมินผล
 1)	การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
	 2)	การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนด 
        		3)	การให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อก�าหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.3

กรณีศึกษำกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม

กรณีศึกษำที่ 1 การปฏิบัติงานภาคสนาม	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พื้นพิภพและวิศวกรรม	 (Earth	 Science	 and	 Engineering)	 
Imperial	College	London	ประเทศอังกฤษ	(Imperial	College	
London,	2015)

	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและวิศวกรรม	 วิทยาลัย
อิมพีเรียล	 ลอนดอน	 เน้นการปฏิบัติงานภาคสนาม	 เพื่อทดสอบ
ความสามารถของนักศึกษาในสภาพแวดล้อมจริง	 ท�าให้นักศึกษาได้
บูรณาการทักษะการแก้ปัญหา	 การสังเกต	 และทักษะการอธิบาย 
สิ่งที่ได้พบเห็น	 การเรียนในภาคสนามเป็นช่องทางส�าคัญยิ่งที่
นักศึกษาจะประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียนมาสู่การท�างาน	
จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่มีการบูรณาการการสังเกตกับการฝึกปฏิบัติ
ตลอดหลักสูตร	 การปฏิบัติงานภาคสนามยังท�าให้รู ้จักเพื่อนร่วม 
ชัน้เรยีนและมโีอกาสท�างานเป็นทมีร่วมกับบคุคลอืน่	ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกนอกเหนือจากการท�าโครงงานระดับปริญญาตรีภาควิชาจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ	 แต่นักศึกษาจะต้องเตรียมอุปกรณ์จ�าเป็นส่วนบุคคลที่
ใช้การในปฏิบัติงานของตนเอง

 รูปแบบ

	 ชั้นปีท่ี	 1	 นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานภาคสนามในสถานที่ 
ต่าง	ๆ 	ของประเทศองักฤษและเมอืง	Almeria	ประเทศสเปน	เป็นเวลา	 
2	สปัดาห์	นกัศกึษาจะได้ประยกุต์ใช้ทกัษะและความรู้ทางธรณวีทิยา
ในสภาพแวดล้อมจริง	 นักศึกษาจะได้ฝึกภาคสนามทางธรณีวิทยา	
การจ�าแนกหิน	 และการอ่านแผนที่ทางธรณีวิทยา	 โดยสัปดาห์ 
ที่	1	เป็นการเรียนธรณีวิทยาเบื้องต้นในพื้นที่	และการน�าความรู้จาก 
ชั้นปีที่	1	มาใช้ในภาคสนาม	และสัปดาห์ที่	2	เป็นการเรียนการจัดท�า
แผนทีท่างธรณีวทิยา	โดยใช้ทกัษะพืน้ฐานของแต่ละสายอาชพี	ทัง้นกั
ธรณีวิทยา	นักธรณีฟิสิกส์	และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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 กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม

	 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ�านวนหนึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามเฉพาะการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย	 ส�าหรับการ
ปฏิบตังิานทีอื่น่นอกมหาวทิยาลยัไม่มงีบประมาณสนบัสนนุ	แต่หน่วยงานทีร่บัฝึกบางแห่งให้ค่าตอบแทนการท�างานและสวัสดกิาร
ด้านที่พัก

 กำรจัดหำและกำรสมัครปฏิบัติงำนภำคสนำม

		 นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้โดยตรงกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่รับฝึก	 แต่นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติงานภาคสนามก่อนสมัคร	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการที่ปรึกษายังช่วยหาหน่วยงานรับฝึกที่เหมาะสม
กับนักศึกษาด้วย

 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม

		 ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าร่วมการปฏิบัติงานภาคสนามนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ	และข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้	 นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือและวีดิทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภาคสนามทางโบราณคด	ี ก่อนการฝึกนักศึกษา
จะต้องฉีดวัคซีนตามที่ก�าหนด	 ระหว่างการฝึกจะมีพี่เลี้ยงการฝึกให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษา	 หากนักศึกษาไม่ผ่านข้อก�าหนด 
ดังกล่าวจะต้องออกจากการปฏิบัติงานภาคสนามทันที

บรรณำนุกรม

Imperial	College	London.	 (2015).	Fieldwork:	Travel	to	Different	Landscapes	and	Cultures.	 
	 Info	Sheet.	Earth	Science	&	Engineering,	Imperial	College	London.

University	 of	Glasgow.	 (2015).	 Archeology	 Fieldwork	 Requirement.	 School	of	Humanities,	 
	 University	of	Glasgow,	UK.

	 ชั้นปีที่	2	ปฏิบัติงานภาคสนาม	ณ	ประเทศสกอตแลนด	์นักศึกษาจะได้ใช้ทักษะความรู้	และเทคนิคต่าง	ๆ 	ระหว่างการฝึก
ในเขตที่สูง	2	สัปดาห์	ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพทางธรณีวิทยา

	 ชั้นปีที่	 2	 และ	 3	 จัดท�าโครงงานภาคสนามอิสระ	 โดยในภาคฤดูร้อนชั้นปีที่	 2	 นักศึกษาจะต้องศึกษาโครงงานอิสระ	 
5-6	สัปดาห์	เกี่ยวกับการท�าแผนที่	การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาในพื้นที่	สถานที่ต่าง	ๆ	เช่น	สกอตแลนด	์กรีซ	ฝรั่งเศส	อิตาลี	
และอกี	2	สปัดาห์	ทีม่อรอ็คโค	ซึง่เป็นการศกึษาเทคนคิทางธรณวีทิยาภาคสนาม	การใช้เรดาร์ภาคพืน้ดนิ	เป็นต้น	ทัง้สองโปรแกรม
จะรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงาน	เป็นการสอนให้นกัศกึษารูจ้กัทกัษะการแก้ปัญหาและการใช้คอมพวิเตอร์ในภาค
สนามซึ่งเป็นทักษะส�าคัญ	

	 ชั้นปีที	่3	ปฏิบัติงานภาคสนาม	ณ	Sardinia	ประเทศอิตาลี	เป็นการศึกษาภาพรวมของวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาในพื้นที่
เกาะกลางทะเลจึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในพื้นที่ขนาดเล็ก	 โดยศึกษาชนิดของหิน	 โครงสร้างทางธรณีวิทยา	 ซึ่งนักศึกษาจะ
พัฒนาทักษะการสังเกตและการท�างานในพื้นที่ขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนาม

	 ชัน้ปีที	่4	ปฏบิตังิานภาคสนาม	ณ	Apennines	ประเทศอติาล	ีเป็นการศกึษาในช่วงต้นของภาคฤดรู้อนชัน้ปีสดุท้าย	เป็นการ
เรียนการสอนโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์	

กรณศีกึษำที ่2 การปฏบิตังิานภาคสนามสาขาโบราณคดวีทิยา	University	of	Glasgow	ประเทศองักฤษ(University	of	Glasgow,	
2015)

	 มหาวิทยาลัยกลาสโกว์	 ได้ก�าหนดการปฏิบัติงานภาคสนามแก่นักศึกษาสาขาโบราณคดีวิทยาทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์
และการขุดค้นหาวัตถุโบราณซึ่งเป็นข้อก�าหนดพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาทุกคนก่อนส�าเร็จการศึกษา	 จึงท�าให้นักศึกษามีความ
สามารถในการท�างานภาคสนาม	 ท�าให้หน่วยงานด้านโบราณคดีต้องการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์เข้าท�างานเมื่อ
ส�าเร็จการศึกษา	 การปฏิบัติงานภาคสนามท�าให้นักศึกษามีโอกาสท�างานกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	 ช่วงระหว่างการปฏิบัติ
งานนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต้องใช้ในการท�างานทางโบราณคดีที่สร้างความกระตือรือร้นให้แก่นักศึกษาได้
เป็นอย่างดี	 นักศึกษาจะเลือกการปฏิบัติงานภาคสนามตามความสนใจ	 สามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งสกอตแลนด์	 
สหราชอาณาจักร	และต่างประเทศ

 ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม

นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานภาคสนามอย่างน้อย	15	วัน	ก่อนขึ้นชั้นปีที่	3	โดยก�าหนดหลักสูตรเรียน	3	แบบ	คือ	

1)	หลักสูตรก้าวหน้าแบบที	่1 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานภาคสนามให้ครบ	35	วัน	ก่อนเรียนภาคการศึกษาที่	2	ชั้นปีที่	4

2)	หลักสูตรก้าวหน้าแบบที	่2 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานภาคสนามให้ครบ	55	วัน	ก่อนเรียนภาคการศึกษาที่	2	ชั้นปีที่	4

3)	หลักสูตร	3	ปีการศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติงานภาคสนามให้ครบ	15	วัน	ก่อนเรียนภาคการศึกษาที่	2	ชั้นปีที่	3

 เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม

		 ประเภทของงานภาคสนามต้องเป็นไปตามที่สาขาวิชาก�าหนด	 โดยนักศึกษาต้องมีเวลาการปฏิบัติงานครบตาม 
ข้อก�าหนดขั้นต�่า	 และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติงานภาคสนาม	 (fieldwork	 convener)	 
การปฏิบัติงานภาคสนามโดยปกติจะปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเรียนหรือปิดภาคฤดูร้อน	หรือหยุดระหว่างภาคการศึกษา
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กลุ่มบูรณำกำรช่วงท้ำยของหลักสูตร (มี 2 ประเภท)

1. กำรฝึกงำนที่เน้นกำรเรียนรู้หรือกำรติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน (cognitive apprenticeship or job shadowing)

นิยำม

เป็นกจิกรรมให้ผูเ้รยีนเรยีนรูป้ระสบการณ์จากพฤตกิรรมการท�างานของผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�างานแล้ว	หรือเป็นบคุคล
ต้นแบบ	ด้วยการสงัเกต	การพดูคุย	และท�างานร่วมกนั	สามารถจดัเป็นส่วนหนึง่ของรายวชิาแกนของหลกัสตูร	ต้องจัดควบคูก่บัประเภท
อื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท�างานที่สมบูรณ์	

ลักษณะเฉพำะ

	 การติดตามพฤติกรรมการท�างานเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการท�างานของผู้ประสบความ
ส�าเร็จในการท�างานแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ	 ด้วยการสังเกต	 การพูดคุย	 และท�างานร่วมกัน	 อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
แกนของหลกัสตูร	และจดัควบคูก่บัประเภทอืน่เพือ่ให้เกดิการบรูณาการกบัการท�างานทีส่มบรูณ์	การเรยีนรูห้รอืตดิตามพฤตกิรรม
การท�างานแต่เดิมเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์	 บทบาทของการติดตามพฤติกรรมการ
ท�างานมีอย่างน้อย	4	ประการ	ได้แก่	
	 1)	การเรียนรู้งานใหม่	
	 2)	การพัฒนาอาชีพหรือเส้นทางอาชีพในองค์กร	
	 3)	การพัฒนาความช�านาญในการท�างาน	
	 4)	การพัฒนาความเป็นผู้น�าของพนักงานที่จะเข้าสู่ต�าแหน่งงานใหม	่

	 ทั้งนี้	กลไกแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญของการติดตามพฤติกรรมการท�างาน	คือ	“การเรียนรู้”	และ	“การแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็”	โดยการเรยีนรูจ้ะมรีะยะเวลาสัน้พอเหมาะควรแก่การเรยีนรูใ้นภาพรวมของการท�างาน	จงึเป็นทีน่ยิมเพราะว่าลงทนุด้าน
เวลาและงบประมาณค่อนข้างน้อยกว่าการส่งพนักงานไปอบรมหรือฝึกงานระยะยาว		

		 การติดตามพฤติกรรมการท�างานนอกจากใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วยังน�ามาใช้ในการสร้างการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน	 โดยการติดตามพฤติกรรมการท�างานเป็นที่นิยมตั้งแต่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 จนถึง
อุดมศึกษา	 เน่ืองด้วยธรรมชาติของการติดตามพฤติกรรมการท�างานเข้มงวดไม่มาก	 มีความยืดหยุ่นสูง	 ไม่สร้างความกดดันให ้
ผู้เรียน

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น 

	 การติดตามพฤติกรรมการท�างานมักจะกระท�าในระยะเวลาสั้น	 ๆ	 เพียงชั่วคราว	 และเกิดขึ้นในสภาพจริง	 การสังเกต 
จะท�าให้ผู้เรียนประสบพบเห็นด้วยตนเอง	และส่งผลดีต่อการสร้างความความตระหนัก	ในประเด็นต่อไปนี้		

	 1)	สิ่งแวดล้อมของงานในต�าแหน่งนั้น	
	 2)	ทักษะการท�างานในต�าแหน่งนั้น
	 3)	คุณสมบัติและการแสดงออกของผู้ที่ท�างานในต�าแหน่งนั้น			

	 4)	รายละเอยีดของงาน	และการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาในต�าแหน่ง
งานนั้น	

 ข้อจ�ำกัด 

	 การติดตามพฤติกรรมการท�างานเป็นประเภทของการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานที่เหมาะกับทั้งผู้เรียนในชั้น 
ปีต้น	 ๆ	 ซึ่งสนใจที่จะเรียนรู ้เกี่ยวกับงานโดยทั่วไป	 ขณะเดียวกันก็
เหมาะกับผู้เรียนชั้นปีสูง	 ซึ่งสนใจเรียนรู้ต�าแหน่งงานลงในระดับลึกซ้ึง	
ในที่นี้ขอเน้นการติดตามพฤติกรรมการท�างานในชั้นปีสูงก่อนจะส�าเร็จ
การศึกษา	 นอกจากนี้	 ระยะเวลาการติดตามพฤติกรรมการท�างาน 
ไม่ยาวมากนัก	 นิยมท�าเป็นระยะสั้น	 ๆ	 เช่น	 3	 วัน	 5	 วัน	 แต่ไม่ควร
เกิน	 2	 สัปดาห์	 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของแหล่งเรียนรู้ใน 
สภาพจริง	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริง
ทุกรูปแบบ	 อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยระยะเวลาที่สั้นจึงควรน�ากิจกรรม
การติดตามพฤติกรรมการงานไปผสมผสานกับการจัดการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทอื่น	 ๆ	 เช่น	 สหกิจศึกษา	
พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน	 (new	 traineeship	 or	 
apprenticeship)	และการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี	
(post-course	internship)	เป็นต้น

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น 

 1) สถาบันการศึกษา	ก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกแหล่งเรียนรู้ใน
สภาพจรงิ	และก�าหนดเกณฑ์ร่วมกบัแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิเพือ่ก�าหนด
บุคคลต้นแบบ	 ก่อนเริ่มการฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตาม
พฤตกิรรมการท�างานบคุคลต้นแบบ	ซึง่เกณฑ์ในการเลอืกต้นแบบนัน้จะ
พิจารณาจาก	3	ประการด้วยกัน	ประกอบด้วย

	 	 1.1)	 เป็นผู้มีทัศนคติต่องาน	 คือ	 ทัศนคติในการเป็นผู้
ให้	มสี�านกึสาธารณะ	เหน็ว่าบทบาทของตนมผีลในเชงิบวกต่อการพฒันา
องค์กรและพัฒนาประเทศ	 เป็นต้น	 รวมถึงการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และ
จรรยาบรรณในอาชีพเป็นอย่างดี



112 113คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

	 	 1.2)	มีความรู้ในงาน	คือ	เป็นผู้ที่รู้จริง
ในงานนั้น	ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานเป็น
เวลานาน	 จนสั่งสมความรู้เกิดเป็นเทคนิควิธีการต่าง	 ๆ	
ในการท�างาน

	 	 1.3)	 เป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอด
งาน	 ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญ	 โดยรูปแบบของการถ่ายทอด
งานน้ันอยู่ในลักษณะท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ก็ได้	หรือท�าให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบการท�างานที่	“เป็น
แบบนี้”	เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้		

	 2)	 มีการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมและ
ทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้พฤติกรรมการท�างาน	 ผู้เรียน
ควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์	 คุณธรรมจริยธรรม	 รวมถึง
ทัศนคติเบื้องต้นท่ีเหมาะสม	 รวมถึงมีความสามารถใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี	 เพราะลักษณะของการ
ตดิตามพฤตกิรรมการท�างานในบ้างครัง้อาจได้ใกล้ชดิกบั
บคุคลซึง่มคีวามแตกต่างและหลากหลายทางสงัคม	อกีทัง้
อาจได้รับทราบข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรฝึกงำนที่เน้นกำรเรียนรู้
หรือติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน

 1) ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อภาพรวมของการ
ท�างานอย่างกว้าง	ๆ

	 2)	 ผู้เรียนมีความเข้าใจในอาชีพอย่างถูกต้อง	
เช่น	ผูเ้รยีนทีส่นใจเรยีนด้านการท่องเทีย่วอาจคดิว่าเรยีน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข	
แต่เมือ่ได้ติดตามพฤตกิรรมการท�างาน	ณ	บรษิทัตวัแทน
น�าเที่ยว	 หรือบริษัทรับจัดน�าเที่ยวก็จะเข้าใจบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการท่อง
เที่ยวว่าเป็นอย่างไร	 มีความแตกต่างหรือเหมือนกับสิ่ง
ที่ตนคิดอย่างไร	 ถ้าเป็นผู้เรียนในชั้นปีการศึกษาสูง	 ๆ	
ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับการท�างานในอาชีพหลังการศึกษา
ของตนอยู่บ้างแล้ว	 ผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางการท�างาน
ชัดเจนและเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

	 1)	บคุคลต้นแบบมคีวามภาคภมูใิจ	มกี�าลงัใจใน
การท�างาน	และมโีอกาสแนะน�าบคุคลทีเ่หมาะสมเข้ามา
ท�างานยังองค์กรในอนาคต

	 2)	 แหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริงที่ให้ความร่วมมือมี
การสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา	 มีโอกาสเป็นผู้ให้	 เป็น 
ผู้ร่วมพัฒนาประเทศ

	 3)	 สถานศึกษามีโอกาสศึกษาการปฏิบัติงานของ
บคุลากรทีย่อดเยีย่มระหว่างท�ากจิกรรมตดิตามพฤตกิรรมการ
ท�างาน	

	 4)	ท�าลายก�าแพงหรอือคตกิารท�างานระหว่างวชิาชพี	
เช่น	 หากมีการติดตามพฤติกรรมการท�างานข้ามสาขาวิชา	
หรอืระหว่างงานทีมี่ความตรงข้ามกนั	เช่น	นกัเรยีนพยาบาลไป
ตดิตามพฤตกิรรมการท�างานแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ	หรือนกัศกึษา
ศิลปกรรมศาสตร์ด้านการแสดงไปติดตามพฤติกรรมการ
ท�างานผู้เขียนบทละครที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ	 ผู้เรียนจะได้
เข้าใจในลักษณะงานของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น	

กลยุทธ์กำรสอน

		 การเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างานนั้น
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์
ของสถาบันการศึกษา	หรืออาจารย์ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์
ทัง้แหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิว่ามคีวามเหมาะสมในการจดัสรร
บุคคลต้นแบบ	รวมทั้งต้องวิเคราะห์ทักษะและทัศนคติของผู้
เรียน	นอกจากนี	้ยงัต้องอาศัยการสัง่สมความสมัพนัธ์กบัแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงเพื่อจัดการเรียนการสอน	ดังภาพที	่19

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1) กระบวนกำรก่อนติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน

 1.1) กระบวนการสร้างเครอืข่ายระหว่างสถานศกึษากบัแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิ	สถานศกึษาร่วมกับแหล่ง
เรยีนรูเ้จรจาเพือ่หาแนวทางในการพฒันากจิกรรมตดิตามพฤตกิรรมการท�างานร่วมกนัเป็นกระบวนการหนึง่ของการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้	โดยมีเนื้อหาที่ต้องก�าหนดร่วมกันดังนี้	

	 	 -	ความคาดหวงัของสถานศึกษาว่าต้องการให้ผูเ้รยีนเรยีนรูส้ิง่ใดบ้าง	แผนกใด	ระดบัใด	และขอบเขต
ความรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ

	 	 -	 สิ่งที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงสามารถถ่ายทอดหรืออนุญาตให้ติดตามได้	 เช่น	 อนุญาตให้ติดตาม
งานหน้าร้าน	แต่ไม่อนุญาตให้ติดตามฝ่ายการผลิต	หรือฤดูกาลที่เหมาะสมในการมาติดตาม

	 	 -	ประเด็นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	บุคลากร	งบประมาณ	เป็นต้น	

	 1.2)	แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงจัดประชุมในองค์กรน�าความคาดหวังของสถานศึกษามาวิเคราะห์	เพื่อคัด
เลือกพนักงานต้นแบบ	 และจัดส่งข้อมูลของพนักงานต้นแบบ	 พร้อมเสนอสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้	 รวมไปถึงวันและ
เวลาที่แหล่งเรียนรู้สะดวกให้ติดตามพฤติกรรมการท�างานแก่สถานศึกษา

	 1.3)	สถานศกึษาประชาสมัพนัธ์กจิกรรม	โดยน�าข้อมลูของพนกังานต้นแบบ	ความเชีย่วชาญของพนกังาน
ต้นแบบ	รวมถึงความเป็นมาและความส�าคัญของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	เพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาเข้าร่วม	

ภำพที่ 19	หลักการในการจัดการเรียนการสอนการติดตามพฤติกรรมการท�างาน
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	 1.4)	 สถานศึกษารับสมัครผู ้ เรียนเข้าร ่วมกิจกรรมและ 
คัดเลือก	 หรือร่วมคัดเลือกกับแหล่งเรียนรู ้หากมีการจ�ากัดจ�านวน	 
ถ้าต้องการให้นกัศกึษาเข้าร่วมทัง้หมดต้องก�าหนดจ�านวนพนกังานต้นแบบ
ให้สอดคล้องตามความเหมาะสม	

	 1.5)	สถานศึกษาเตรียมความพร้อมผูเ้รยีนก่อนการเรยีนรูห้รอื
ตดิตามพฤตกิรรมการท�างาน	เช่น	ทกัษะการสงัเกต	การจดบนัทกึ	การสรปุ
บทเรียน	เป็นต้น

	 1.6)	 เมื่อแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ที่จะติดตามพฤติกรรมการท�างานจะมอบหมายงานให้พนักงานต้นแบบ	 
มีการก�าหนดตารางรวมถึงประเด็นการเรียนรู้แต่ละวัน	 หรือแต่ละครั้ง
อย่างชัดเจน	 อาจมีการจัดส่งตารางดังกล่าวไปยังสถานศึกษาเพื่อให้ 
ผู้เรียนเตรียมพร้อมอีกครั้ง

2) กระบวนกำรระหว่ำงติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน

		 เมื่อผู้เรียนเดินทางมาถึงแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงจะจัดกิจกรรม
ติดตามพฤติกรรมการท�างานให้แก่ผู้เรียน	 โดยสามารถจัดรูปแบบการ
ตดิตามได้ตามความเหมาะสม	ซึง่มีรปูแบบการตดิตามพฤตกิรรมการท�างาน
ที่นิยมกระท�ากันโดยทั่วไปดังนี	้

	 	 2.1)	 การสังเกต	 (fly	 on	 the	wall)	 ผู้เรียนใช้เวลาในการ
สงัเกต	การท�างานของพนักงานต้นแบบขณะท�างาน	และในการประชมุงาน	(หาก
เป็นไปได้)	 เม่ือเสร็จกระบวนการผู้เรียนจะสะท้อนความรู้ที่ได้รับให้พนักงาน
ต้นแบบพจิารณา	ข้อดขีองการตดิตามระดับนี	้คอืพนกังานต้นแบบจะท�างานโดย
ไม่ถกูรบกวนจากผูเ้รียนมากนกั	แต่ข้อจ�ากดัคอืการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน
ต้นแบบกับผู้เรียนมีไม่มากนัก	
	 	 2.2)	 การมีส่วนร่วม	 (active	 involvement)	 ก่อนเริ่ม
การติดตามพฤติกรรมการท�างาน	 พนักงานต้นแบบจะอธิบายก่อนว่าวันนี้ตน
จะท�าอะไรบ้างเพื่อง่ายต่อผู้เรียนว่าควรสังเกตสิ่งใดบ้าง	 เมื่อเสร็จกระบวนการ
ผู้เรียนจะสะท้อนความรู้ที่ได้รับให้พนักงานต้นแบบพิจารณา	 ข้อดีของการ
ติดตามระดับนี้คือพนักงานต้นแบบจะท�างานโดยไม่ได้รับการรบกวนจาก 
ผู้เรียนมากนัก	 แต่ข้อจ�ากัดคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต้นแบบกับ 
ผู้เรียนมีไม่มากนัก

	 	 2.3)	 การรับและถ่ายทอดข้อมูลอย่างสม�า่เสมอ	(burst	interaction)	เป็นการตัง้เป้าหมายตดิตาม
พฤติกรรมการท�างานเฉพาะทักษะหรือเฉพาะต�าแหน่ง	 โดยพนักงานต้นแบบจะอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่ตน 
จะท�า	และให้นกัศกึษาสะท้อนทนัทว่ีาได้เรยีนรูส้ิง่ใดจะท�าแบบนีเ้ป็นระยะ	ๆ 	เพือ่ให้แน่ใจว่าผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้กัษะหรอื 
ความรู้นั้น	 ๆ	 เมื่อเสร็จการติดตามผู้เรียนจะสะท้อนความรู้ที่ได้รับโดยภาพรวมให้พนักงานต้นแบบอีกครั้ง	ข้อดีของ
ตดิตามระดบันีคื้อผูเ้รยีนจะเห็นและเข้าใจการท�างานทีต้่องอาศัยทกัษะหรอืความรูเ้ฉพาะอย่างชดัเจนและมุ่งเป้า	แต่ข้อ
จ�ากดัคอืพนกังานต้นแบบอาจเกิดความกดดนัและใช้เวลาอธบิายให้ผูเ้รยีนฟังค่อนข้างมาก	อาจรบกวนเวลาปฏบิตังิาน	
	 	 2.4)	 การลงมอืปฏบิตั	ิ(job	sharing)	คอืการตดิตามพฤตกิรรมการท�างานแบบทีพ่นกังานต้นแบบ 
จะอธิบายให ้ผู ้ เรียนทราบถึง สิ่ งที่ตนจะท�าให ้ผู ้ เรียนทดลองลงมือท�าและให ้ผลสะท ้อนกลับทันทีว ่ า 
สิง่ทีผู่เ้รยีนท�านัน้เป็นอย่างไร	ท�าซ�า้	ๆ 		สกัระยะและเปิดให้ผูเ้รยีนสะท้อนกลบัทนัทว่ีาได้เรยีนรูส้ิง่ใด	เมือ่เสรจ็การตดิตาม 
ผู้เรียนจะสะท้อนความรู้ที่ได้รับโดยภาพรวมให้พนักงานต้นแบบอีกครั้ง	 ข้อดีของติดตามระดับนี้คือผู้เรียนจะได้เห็น
และเข้าใจการท�างานทีช่ดัเจนมาก	มปีฏสิมัพนัธ์กบัพนกังานต้นแบบอย่างใกล้ชดิ	แต่ข้อจ�ากดัคอืพนกังานต้นแบบต้อง
ใช้เวลาและทักษะในการถ่ายทอดมาก	ควรท�าแบบตัวต่อตวั 

3) กระบวนกำรหลัง

	 การติดตามพฤติกรรมการท�างานจะแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน 
ประเภทอื่น	 ตรงที่กระบวนการสะท้อนคิดของผู้เรียนจะเกิดขึ้นในระหว่างการติดตามอยู่ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะเป็น 
เมือ่วนัสิน้สดุลง	หรอืการเรยีนรูแ้ต่ละทกัษะสิน้สดุลง	อย่างไรกต็ามหลงัการตดิตามสถานศกึษาควรประสานกบัแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงเพื่อประเมินการเรียนรู้รวบยอดของผู้เรียนอีกครั้ง	โดยมีประเด็นที่จะประเมินดังต่อไปนี้	

3.1)	ก่อนมาติดตามผู้เรียนคาดหวังสิ่งใดบ้าง
3.2)	หลังการติดตามผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง
3.3)	ผู้เรียนชื่นชอบหรือประทับใจสิ่งใดเป็นพิเศษ
3.4)	สิ่งใดที่ผู้เรียนชื่นชอบน้อยที่สุดเพราะเหตุใด
3.5)	สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้จะน�าไปประยุกต์หรือต่อยอดกับบทบาทของผู้เรียนทั้งในฐานะที่เป็นนักศึกษา

และในอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างไร

3.6)	ผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านใด	หรือในรูปแบบใดเพิ่มเติมหรือไม่	

	 อย่างไรก็ดี	เนื่องจากการติดตามพฤติกรรมการท�างาน	มักมีวัตถุประสงค์ในเชิงสร้างเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก
รู้	เข้าใจ	และน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดกับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานประเภทอื่น	การประเมินผล
การเรียนรู้ของการติดตามพฤติกรรมการท�างานจึงควรเป็นไปในแนวทางส่งเสริมไม่เน้นการตัดสินหรือให้ค่าคะแนน
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กำรวัดและประเมินผล
 1)	การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการติดตามพฤติกรรมการท�างาน
	 2)	การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง

	 3)	การให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อก�าหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.3

กรณีศึกษำกำรฝึกงำนที่เน้นกำรเรียนรู้หรือกำรติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน

กรณีศึกษำที่ 1 การติดตามพฤติกรรมการท�างานของนักศึกษาเตรียมแพทย์	 มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ	 (Arkansas	
University)	(Leigh	and	Ples,	2015)

  นักศึกษาเตรียมแพทย์	 มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ	 ก่อนที่จะไปติดตามพฤติกรรมการท�างาน	ณ	 โรงพยาบาล	
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ	workplace	norm,	how	to	act	professionally	
while	shadowing,	how	to	set	up	the	shadowing	day	ในการจบัคูบ่คุคลต้นแบบนัน้	มหาวทิยาลยัได้มอบหมาย
ให้แพทย์	1	คน	รบันกัศกึษาได้มากกว่า	1	คน	อาจมากได้ถงึ	10	คนต่อคร้ัง	บทบาทของนกัศึกษาในการตดิตามมต้ัีงแต่
การสังเกตการท�างานของแพทย์ต้นแบบไปจนถึงการเป็นผู้ช่วยแพทย์ในระหว่างการผ่าตัดหรือศัลยกรรมทางแพทย์
อื่น	 ๆ	 	 ผลการติดตามนั้นนักศึกษาสะท้อนกลับว่าได้เรียนรู้ว่าอาชีพแพทย์นั้นผู้เป็นแพทย์ต้องมีความเป็นผู้ใส่ใจโดย
ธรรมชาต	ินกัศกึษาได้เหน็ถงึสหีน้าความโล่งใจ	สบายใจ	เมือ่ได้รบัการรกัษาจากแพทย์	ท�าให้ตระหนกัเหน็ความส�าคัญ
ของอาชีพที่มีต่อสุขภาพกายและใจของผู้ป่วย	เมื่อกลับจากการติดตามพฤติกรรมการท�างานนักศึกษาสะท้อนกลับว่า
ตนจะต้องตัง้ใจศกึษาให้มากขึน้	พฒันาตนเองเพิม่ขึน้	เพราะเห็นแล้วว่าการเป็นแพทย์ไม่ใช่เรือ่งง่ายต้องใช้ความทุม่เท
ทั้งก�าลังกายและก�าลังใจเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเรียน	

กรณศีกึษำที ่2 การตดิตามพฤตกิรรมการท�างานของมหาวทิยลยัแมนเชสเตอร์	เมโทรโพลิแทน	(Manchester	Metro-
politan	University)	ประเทศองักฤษได้ท�าคูม่อืการตดิตามพฤตกิรรมการท�างานไว้สามารถสรปุได้	ดงันี	้	(Manchester	
Metropolitan	University,	2015)

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1) ผู้ถูกติดตาม	(host)	คือผู้ที่ยินยอมให้ถูกติดตามพฤติกรรมการท�างาน	ผู้ถูกติดตามต้องพิจารณาถึงเวลาที่
ให้ติดตามนั้นเป็นเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุด	ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้ผู้ติดตามได้รับประสบการณ์มากที่สุด

	 2)	 ผู ้ติดตาม	 (vis itor/guest)	 ผู ้ติดตามต ้องพิจารณาถึงเหตุผลในการท�ากิจกรรมดังกล ่าว 
และความคาดหวังที่จะได้รับผู้ติดตามต้องมีการเตรียมตัว	 	 เช่น	 ก�าหนดผู้ถูกติดตามและวัตถุประสงค์การติดตาม 
มีการทบทวนและพิจารณาผลที่ได้รับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

ประเภทของกำรติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน

 1)	การสังเกต	(observation)	ผู้ติดตามจะสังเกตการท�างานของผู้ถูกติดตามแบบวันต่อวันจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่
ผู้ถูกติดตามท�า	เช่น	การเข้าร่วมประชุม	เฝ้าสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า	เป็นต้น	ดังนั้น	กิจกรรมที่ได้รับการสังเกตจะ
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้ถูกติดตามแต่ละคนท�าในแต่ละวัน	การติดตามประเภทนี้จะได้รับผลดีที่สุดคือการได้รับความรู้ความ
เข้าใจถึงบทบาทการท�างานจริงของผู้ถูกติดตาม

	 2)	การได้พูดคุยกับผู้ถูกติดตาม	(regular	briefings)	เป็นการติดตามเฉพาะกิจกรรมของผู้ถูกติดตามในแต่ละช่วง
เวลา	ซึง่มกีารพดูคยุกนัสัน้	ๆ 	ก่อนหรอืมกีารต้ังประเดน็ให้ตดิตาม	ผูถ้กูตดิตามควรมกีารอธบิายถงึกจิกรรมทีต่นเองท�าเพือ่
ให้ผูต้ดิตามมคีวามเข้าใจบทบาทของผูถู้กตดิตามมากยิง่ขึน้	ดงันัน้	การตดิตามประเภทนีจ้ะใช้เวลาสัน้กว่าการตดิตามแบบ
สังเกต	แต่ควรระมัดระวังเรื่องเวลาและแผนการติดตามไม่ให้รบกวนผู้ถูกติดตามมากเกินไป

	 3)	การลงมือท�า	 (hands	on)	 เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากการติดตามแบบสังเกต	หลังจากสังเกตผู้ถูกติดตามแล้วผู้ถูก
ติดตามจะเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามได้แสดงบทบาทของผู้ถูกติดตาม	โดยมีผู้ถูกติดตามให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	การติดตาม
แบบนี้อาจไม่เกิดขึ้นบ่อยนักจ�าเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นกรณี	ๆ	ไประหว่างผู้ถูกติดตามและผู้ติดตาม

 กำรประเมินผลด้วยกำรสะท้อนควำมคิด
1)	 ส�าหรับผู้ติดตาม
	 1.1)บทบาทที่ผู้ถูกติดตามแสดงออกเป็นบทบาทที่คาดหวังหรือไม่
	 1.2)	ผู้ติดตามได้อะไรจากการติดตามพฤติกรรมการท�างาน
	 1.3)	ประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตาม	สามารถไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ท�างานได้อย่างไร
2)	 ส�าหรับผู้ติดตามและผู้ถูกติดตามพิจารณาร่วมกัน
	 1.1)	ได้อะไรจากประสบการณ์การท�างานร่วมกับผู้ถูกติดตาม
	 1.2)	มีอะไรบ้างที่ต้องค�านึงถึงหรือมีค�าถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ
	 1.3)	ประสบการณ์ที่ได้รับตอบค�าถามตรงกับค�าตอบที่คุณคิดไว้หรือไม่

กรณีศึกษำที่ 3 การติดตามพฤติกรรมการท�างานของมหาวิทยาลัยนอร์ท	เท็กซัส	(University	of	North	Texas)	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	(University	of	North	Texas,	2015)	

	 มหาวทิยาลยันอร์ท	เทก็ซสั	เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทกุคนของมหาวทิยาลยัเข้าร่วมการตดิตามพฤติกรรมการท�างาน 
โดยเรียกโปรแกรมนี้ว่า	“Take	Flight	Job	Shadowing	Program”	เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และ
สร้างเครือข่ายกับมืออาชีพ	 ศึกษาขอบเขตวิชาชีพของตน	สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและความสนใจในเส้นทาง
อาชีพของตนเองและหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมของการท�างาน	
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 กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท�ำก่อนกำรติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน
 1)	ผู้เรียนต้องปฐมนิเทศก่อนการไปติดตามพฤติกรรมการท�างานที่ได้รับมอบหมาย
	 2)	ผู้เรียนจะได้รับแผนการจัดประสบการณ์ติดตามพฤติกรรมการท�างานในระหว่างการปฐมนิเทศ	
ซึ่งจะก�าหนดค�าถามที่นักศึกษาควรถามผู้ถูกติดตาม
	 3)	 ผู้เรียนต้องระบุการพูดคุยกับสถานประกอบการเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการ
ติดตามพฤติกรรมการท�างาน	เช่น	วันเวลาที่จะพูดคุย

 กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท�ำในระหว่ำงกำรติดตำมพฤติกรรมกำรท�ำงำน
 1) เข้าร่วมประชุมกับพนักงาน
	 2)	สัมภาษณ์พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและพนักงานระดับบริหารอย่างไม่เป็นทางการ
	 3)	ศึกษาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ
	 4)	สังเกตการมีปฏิสัมพันธกับลูกค้า
	 5)	ท�างานหรือช่วยงานส�านักงานด้วยการท�าโครงการ
	 6)	เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการท�างานของส�านักงาน
	 7)	ศึกษาเส้นทางอาชีพที่สูงขึ้นภายในองค์กรที่อยู่ในวิชาชีพ

	 8)	ทบทวนข้อความที่ระบุถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร

 ค่ำใช้จำ่ย

		 ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง	ที่พัก	และอาหาร	ในกรณีที่สถานประกอบ
การไม่จัดให้

 กำรประเมินผล
 1) เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมแล้วผู้เรียนต้องประเมินการท�ากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
	 2)	 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย	 (focus	 group)	 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้
เรียนได้รับ
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2)	 ผลที่เกิดแก่แหล่งเรียนรู้
	 1.1)	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสถานศึกษา
	 1.2)	มีผู้เรียนเข้าช่วยงานในต�าแหน่งที่ขาดแคลน
	 1.3)	ได้คัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานเป็นพนักงานประจ�าในอนาคต
3)	 ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา
	 1.1)	มบีคุลากรจากแหล่งเรยีนรูช่้วยสอนในเนือ้หาหรอืรายวชิาทีส่ถานศกึษาขาดความเชีย่วชาญ
	 1.2)	ท�าให้ทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนเมื่อเข้าฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
	 1.3)	คณาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับบุคลากรในสภาพจริง

กลยุทธ์กำรสอน

 1)	จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการท�างานเป็นหลัก
	 2)	จัดเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
	 3)	ใช้สถานการณ์จริงที่ตรงตามสาขาวิชีพเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน		

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 1)	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกต�าแหน่งงานและแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงตามความสนใจ
	 2)	มกีารเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนก่อนการท�างานทัง้ความสามารถในการเข้าสูง่านและความสามารถ
ในการท�างาน
	 3)	 งานที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งเรียนรู้ควรสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนในภาคการศึกษา 
ก่อนฝึกปฏิบัติงาน
	 4)	 คณาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงในแหล่งเรียนรู้ร่วมกันก�าหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ผู ้เรียนต้อง 
เรียนรู้เพิ่มเติม
	 5)	 ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการท�างานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ
	 6)	มีคณาจารย์ผู้สอน	ครูฝึก	หรือพี่เลี้ยงดูแล	และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
	 7)	ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการท�างานทั้งกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน

2. กำรบรรจุให้ท�ำงำนหรือกำรฝึกเฉพำะต�ำแหน่ง (placement or practicum)  

นิยำม

	 เป็นรายวชิาทีเ่น้นให้ผู้เรยีนท�างานหรอืฝึกงานเฉพาะต�าแหน่งในสภาพจรงิหลงัจากทีเ่รยีนในสถาน
ศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง	โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย

ลักษณะเฉพำะ
 1)	ต้องเป็นการท�างานเฉพาะต�าแหน่งที่สอดรับกับเนื้อหาหรือรายวิชาที่เรียนในชั้นเรียน
	 2)	เน้นการฝึกปฏิบัติในงานเฉพาะต�าแหน่ง
	 3)	ผูเ้รยีนสามารถลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการท�างาน	และแหล่งเรยีนรูมี้ความ
เชี่ยวชาญในงานนั้นเป็นอย่างดี

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น
	 1)	เน้นการเรียนรู้ด้วยการท�างาน
	 2)	เป็นการการฝึกปฏิบัติเฉพาะต�าแหน่ง
	 3)	สามารถเรียนรู้ควบคู่กับการท�างาน

 ข้อจ�ำกัด

 1)	 แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องไม่อยู่ห่างจากสถานศึกษาจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้
เรียนยกเว้นเป็นหลักสูตรร่วมผลิตที่สอนโดยบุคลากรของแหล่งเรียนรู้
	 2)	บคุลากรของแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์อย่างเพยีงพอทีจ่ะถ่ายทอด 
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น
	 1)	ผู้เรียนต้องมีความรู้ในสาขาวิชาระดับหนึ่งก่อนการฝึกปฏิบัติ
	 2)	ควรมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย	1	ภาคการศึกษา
	 3)	ควรจัดแหล่งเรียนรู้ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
ผลที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรบรรจุให้ท�ำงำนหรือกำรฝึกเฉพำะต�ำแหน่ง

1)	 ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน
														1.1)	ได้เติมเต็มความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเรียน
รู้ได้ในสถานศึกษา

            		1.2)	เป็นช่องทางช่วยให้ค้นพบตนเองในโลกอาชีพ
														1.3)	ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง
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กำรวัดและประเมินผล
 1) การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
	 2)	 การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
	 3)	 ประเมินผลและให้ระดับคะแนนตามข้อก�าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.3

กรณีศึกษำกำรบรรจุให้ท�ำงำนหรือกำรฝึกเฉพำะต�ำแหน่ง

กรณีศึกษำท่ี 1	 การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะต�าแหน่ง	
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์	มหาวทิยาลยัยอร์ก	(York	University)	
ประเทศแคนาดา	 ก�าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ฝึกงานเฉพาะต�าแหน่งเป็นระยะเวลา	 700	 ชั่วโมง	 (York	 
University,	2015)

 วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้หลักการ
และทฤษฎีท่ีเรียนในชั้นเรียนในการฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแล
แนะน�าของครฝึูกภาคสนาม	ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการฝึกจะช่วย
ให้นักศึกษาต่อยอดความรู้	 และสร้างทักษะให้นักศึกษาที่ส�าเร็จ
การศึกษาสามารถก้าวสู่นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ	 ในการฝึก
นักศึกษาสามารถเลือกการฝึกงานที่ได้รับประสบการณ์เฉพาะ
หรอืประสบการณ์ในวงกว้างระดบันโยบาย	การวางแผนสาธารณะ	
ระหว่างการฝึกจะมคีรฝึูกภาคสนามและอาจารย์ที่ปรกึษาช่วยให้
ค�าแนะน�านักศึกษา

 วัตถุประสงค์ด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติ

 1)	 เพื่อให้สามารถประเมินและเข้าใจผลกระทบทาง
จติวทิยาสงัคม	การเมอืง	วฒันธรรม			เชือ้ชาติ	และระบบเศรษฐกจิ
ที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

	 2)	 เพื่อให้มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ

	 3)	 เพื่อให้แสดงออกในการเข้าร่วมกระบวนการสะท้อน
ความคิดของตน

	 4)	เพ่ือให้มคีวามรูเ้ชงิกลยุทธ์ในการสอดแทรกความรู้ทางสงัคมสงเคราะห์เข้าไปในชมุชนและระบบ
สถาบัน	คนกลุ่มเล็ก	ครอบครัว	และบุคคล	รวมทั้งทฤษฎีเชิงกลยุทธ์

	 5)	เพือ่ให้มคีวามสามารถด�าเนนิการสมัภาษณ์บคุคลทีม่คีวามอ่อนไหวทางวฒันธรรม	มกีารให้และ
รับข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้อย่างชัดเจน	ทั้งทางภาษาและการเขียน

	 6)	 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และเครือข่ายการให้บริการ	 สามารถ
ให้ค�าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมทั้งนโยบายและการปฏิบัติ

	 7)	 เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งนโยบายและการปฏิบัติขององค์กรที่ให้บริการสาธารณะ	รวมทั้งทราบ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่นักศึกษาให้การดูแล

 กำรแบ่งประเภทนักศึกษำที่รับกำรฝึก

 1)	นักศึกษาหลักสูตร	4	ปี	จะต้องฝึกงาน	3	วันต่อสัปดาห์	รวม	8	เดือน	หรือ	700	ชั่วโมง	ในชั้น
ปีที่	4		

	 2)	นักศึกษาหลักสูตร	2	ป	ีจะสามารถเลือกฝึกได้ทั้งแบบเต็มเวลา	5	วันต่อสัปดาห์	รวม	5	เดือน	
หรือแบบนอกเวลา	2-3	วันต่อสัปดาห์	รวม	6-10	เดือน
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 ก่อนกำรฝึก

	 นักศึกษาทั้ง	2	กลุ่ม	ต้องผ่านการเรียนรายวิชาบังคับและเข้าร่วม
กิจกรรมก่อนไปฝึกตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดโดยมีกระบวนการดังนี้

	 1)	นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการฝึก	วางแผนการ
ฝึก	 และสมัครเข้ารับการฝึกในหน่วยงานที่สนใจ	 ระหว่างน้ีจะเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประวัติย่อ	

	 2)	นักศึกษาหาหน่วยรับฝึกหรือสถานที่ฝึก

	 3)	นกัศกึษาเลอืกสถานทีฝึ่ก	4	แห่ง	และส่งข้อมลูให้มหาวทิยาลยั	
ระหว่างนี้นักศึกษาจะอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมภาษณ์งาน	

	 4)	 มหาวิทยาลัยส่งจดหมายพร้อมประวัติย่อไปให้สถานท่ีฝึกที่
นักศึกษาเลือกไว้

	 5)	นักศึกษารับการสัมภาษณ์กับหน่วยรับฝึก

	 6)	หน่วยรับฝึกตอบรับนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย

	 7)	 มหาวิทยาลัยส่งตัวนักศึกษาไปหน่วยรับฝึกและแจ้งราย
ละเอียดต่าง	ๆ	ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

	 8)	นกัศกึษาเข้าปฐมนเิทศ	ณ	สถานทีฝึ่ก	ก�าหนดการจะขึน้อยูก่บั
หน่วยรับฝึก

	 9)	นักศึกษาฝึกเป็นระยะเวลา	700	ชั่วโมง

 ข้อก�ำหนดกำรฝึก

	 การฝึกจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามีเวลาฝึกครบ	 700	
ชั่วโมง	 และได้รับการอนุมัติจากสถานที่ฝึก	 โดยวิธีการฝึกนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามคู่มือแนะน�าการฝึกของ	 Canadian	 Association	 for	 
Social	Work	Education	(CASWE)	และต้องอ่านค�าแนะน�าต่าง	ๆ	ของ
มหาวิทยาลัย	 ทั้งในรูปเอกสารและออนไลน์	 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
ครูฝึกภาคสนาม	 (field	 instructors)	 และอาจารย์ที่ปรึกษา	 (faculty	
advisors)	ซึ่งนักศึกษาสามารถขอค�าปรึกษาได้ตลอดเวลาการฝึก

 กำรสัมมนำเชิงบูรณำกำร

	 ทุกภาคการศึกษา	ภาคละ	2	ชั่วโมง	นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม
สมัมนาเนือ่งจากเป็นข้อบงัคบัของการฝึก	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เล่า
ประสบการณ์จากการฝึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	ท�าให้
นกัศกึษาได้สะท้อนความคิดในการบรูณาการทฤษฎกีบัการฝึกปฏบิตั	ิโดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

 กำรประเมินผล

	 ระดับคะแนนรายวิชาการฝึกมีสองระดับคือผ่าน/ไม่ผ่าน	การประเมินผลเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา
และครูฝึกภาคสนาม	กระบวนการประเมินผลมี	7	องค์ประกอบ	คือ
	 1.	การเข้าร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการ	รวมทั้งหมด	4	ครั้ง

1)	 สัญญาการเรียนรู้ที่ได้รับการลงนามจากผู้เกี่ยวข้อง
2)	 รายงานความก้าวหน้าครึ่งหนึ่งของการฝึก	
3)	 การประเมินผลขั้นสุดท้าย	
4)	 รายงานผลการสะท้อนกลับของนักศึกษาที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
5)	 บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน	

6)	 แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึก

 

กรณศีกึษำที ่2 หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	(วรวิชญ์,	2557)

	 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติ 
ตามคุณลักษณะของสาขาวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยเน้นการบูรณาการการเรียนกับการท�างาน 
ในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
โดยกระบวนการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

1)		กระบวนการก่อนเข้าร่วมโครงการ

	 1.1)	การรบันักศกึษาเข้าร่วมโครงการ	เริม่รบัสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการตัง้แต่ชัน้ปีที	่3	ภาคการศกึษาที	่1	 
โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียนไม ่ต�่ ากว ่ า 	 2 .25	 และเรียนผ ่านรายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก 
ที่ จ� า เป ็นต ้องใช ้ ในการท� างานมีความประพฤติและวุฒิภาวะทางอารมณ ์ เพียงพอต ่อการปฏิบัติ งาน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง	แต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ	30	คน

	 1.2)	 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานจะท�าในชั้นปีที่ 	 3	 ภาคการศึกษาที่ 	 2 
	 มีรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	 3	 หน่วยกิต	 ด้วยการอบรมในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
กับพฤติกรรมในงานอุตสาหกรรม	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 การท�างานเป็นทีม	 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
การน�าเสนอ	 เป็นต้น	 และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่รับนักศึกษา	 รวม	 45	 ชั่วโมง	 โดยประเมินผลจาก
จ�านวนครั้งที่เข้ารับการอบรมของนักศึกษา	ให้ระดับคะแนนเป็น	S	หรือ	U

	 1.3)	การหางานให้แก่นกัศกึษา	ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์รายละเอยีดโครงการให้สถานประกอบการเป้าหมาย 
รับทราบ

	 1.4)	การจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ
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	 	 -	สถานประกอบการจะเสนอรายละเอียดต�าแหน่งงานมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ

	 	 -	 เชิญสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยในงานจับคู่กับสถานประกอบการ	
(matching	day)	เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษา	นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกสถานประกอบการได้	5	แห่ง	แต่จะพิจารณาเฉพาะ	
3	อันดับแรกเท่านั้น

	 	 -	การจับคู่จะพิจารณาจากอันดับการเลือกทั้งในส่วนของนักศึกษาและสถานประกอบการ

2)	 กระบวนการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

	 2.1)	 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยนับเป็นรายวิชาบูรณาการการเรียนกับการท�างาน	 
จ�านวน	12	หน่วยกิต

	 2.2)	หลักสูตรเดิม	รวม	132	หน่วยกิต	เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที	่3	ภาคการศึกษาที่	2	จนถึงชั้นปีที	่4	ภาคการศึกษาที่	2	 
รวมระยะเวลา	3	ภาคการศึกษา	โดยแบ่งเวลาส�าหรับการเรียนและการท�างานในแต่ละสัปดาห	์ดังนี้

•	 ชั้นปีที	่3	ภาคการศึกษาที่	2	เรียน	2	วัน	ท�างาน	3	วัน

•	 ชั้นปีที	่4	ภาคการศึกษาที่	1	เรียน	2	วัน	ท�างาน	3	วัน

•	 ชั้นปีที	่4	ภาคการศึกษาที่	2	เรียน	1	วัน	ท�างาน	4	วัน

2.3)		หลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน	รวม	131	หน่วยกิต

•	 ชั้นปีที	่3	ภาคการศึกษาฤดูร้อน	ท�างานเต็มเวลา

•	 ชั้นปีที	่4	ภาคการศึกษาที่	1	เรียน	2	วัน	ท�างาน	3	วัน

•	 ชั้นปีที	่4	ภาคการศึกษาที่	2	เรียน	1	วัน	ท�างาน	4	วัน

2.4)		การท�าข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน

•	 หลังจากนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานได้	2	สัปดาห์	ในชั้น
ปีที่	 3	 ภาคฤดูร้อน	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าไปพูดคุยกับสถานประกอบการและ
นักศึกษาเรื่องต�าแหน่งงาน	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	รายละเอียดงาน
ทีส่ถานประกอบการจะมอบหมายให้นกัศกึษาปฏบิตัติลอดหลกัสตูร	ความคาดหวงั
ในตวันกัศกึษา	ทรพัยากรทีต้่องใช้ในการท�างาน	เป็นต้น	แล้วทกุฝ่ายลงนามร่วมกนั

•	 มีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกระยะร่วมกัน	 มีการ
ก�าหนดโครงงาน	1	หัวข้อในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา	โดยนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเดิมจนจบหลักสูตร

2.5)		ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติมีทั้งงานโครงงานและงานประจ�า
2.6)		การนิเทศและติดตามความก้าวหน้า

•	 ในช่วงเดือนแรกของภาคฤดูร้อน	 นักศึกษาจะต้องกลับ
มายงัมหาวทิยาลยัทกุวนัเสาร์เพือ่สะท้อนปัญหาจากการปฏบัิติงาน	ส่วนสองเดอืน
ถัดไปนักศึกษาจะกลับมาหนึ่งครั้งต่อเดือน

•	 ในภาคฤดูร้อน	 ชั้นปีที่	 3	 อาจารย์ต้องไปนิเทศงาน	ณ	 สถาน
ประกอบการ	1	ครัง้หลงัจากลงนามร่วมกนั	ในภาคการศกึษาที	่1	และ	2	ชัน้ปีที	่4	จะมกีาร
นเิทศอีกภาคการศกึษาละ	1	ครัง้	ระหว่างการไปนเิทศจะมกีารวัดและประเมนิผลนกัศกึษา

2.7)		สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ค่าตอบแทนแก่นักศึกษา
2.8)	การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะมีแนวปฏิบัติให้คณาจารย์ 

ผู้สอนใช้กรณีศึกษาจริงเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
2.9)		การประเมินผล

•	 นักศึกษาต้องน�าเสนอโครงงานในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
ส�าเร็จการศึกษาเพื่อวัดประเมินผล	ณ	 สถานประกอบการ	 โดยมีอาจารย์นิเทศเข้ารับฟัง
การน�าเสนอด้วย

•	 นกัศกึษาต้องส่งรายงานผลการปฏบิตังิานเมือ่สิน้สดุการปฏบิตัิ
งานในแต่ละภาคการศึกษาและผลของโครงงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

•	 สถานประกอบการเป็นผู้ประเมินผลนักศึกษาร้อยละ	100	โดย
ต้องผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ทีป่รกึษาและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรด้วย	โดย
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น	S	หรือ	U

3)	กระบวนการหลังการเข้าร่วมโครงการ

	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สะท้อนคิดจากการปฏิบัติงานเพื่อน�าประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 
		ไปปรับปรุงในการด�าเนินงาน
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กลุ่มบูรณำกำรก่อนส�ำเร็จกำรศึกษำ (มี 2 ประเภท)  

1. พนักงำนฝึกหัดใหม่หรือพนักงำนฝึกงำน (new traineeship 
or apprenticeship)

นิยำม

		 เป ็นรายวิชา เพื่ อ เตรียมผู ้ เรี ยน ในต� าแหน ่ ง ง านที่ 
สถานประกอบการต้องการก่อนส�าเร็จการศึกษา	 โดยผู้เรียนควรได้
งานท�าในต�าแหน่งนั้นทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา

ลักษณะเฉพำะ

		 เน้นการฝึกงานเฉพาะต�าแหน่งทีส่ถานประกอบการต้องการ
ให้ผูเ้รยีนท�างานเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา	เพือ่เป็นพนกังานใหม่โดยผูเ้รียน
สามารถท�างานนั้นได้ทันท	ี (work	 readiness)	 หรือเป็นการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่งานอาชีพที่สนใจ

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น

 จุดเด่น

 1)	เป็นการฝึกงานในช่วงท้ายของหลักสูตร

	 2)	ผูเ้รยีนมงีานท�าและสามารถท�างานได้ทันทเีมือ่ส�าเรจ็การ
ศึกษา

ข้อจ�ำกัด
1)	ผูเ้รยีนต้องรูเ้ป้าหมายทางอาชพีของตนอย่างชดัเจนก่อน

การฝึกพนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน

2)	 ต้องมีสถานประกอบการและจ�านวนต�าแหน่งงานที่
สามารถรองรับการฝึกตามปริมาณความต้องการของผู้เรียน

3)	สถานศกึษาต้องมอีงค์ความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถ
จัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบ
การเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น
 1)	ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมจะส�าเร็จการศึกษาตามข้อก�าหนดของสถานศึกษา
	 2)	สถานประกอบการต้องมีต�าแหน่งงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพรองรับผู้เรียนเมื่อส�าเร็จการศึกษา
	 3)	บุคลากรในสถานประกอบการต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอนงานให้แก่ผู้เรียน
	 4)	เมื่อผ่านการฝึกงานแล้วผู้เรียนต้องสามารถท�างานได้ทันที

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกพนักงำนฝึกหัดใหม่หรือพนักงำนฝึกงำน
1)	 ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน
	 1.1)	มีความสามารถในการท�างานเฉพาะสาขาวิชาชีพได้ทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา

	 1.2)	มีงานท�าทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา
2)	 ผลที่เกิดแก่แหล่งเรียนรู้
	 2.1)	ได้มีส่วนร่วมผลิตบัณฑิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตน
	 2.2)	ได้พนักงานใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
	 2.3)	ลดการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากผู้เรียนขาดสมรรถนะตามความต้องการ
	 2.4)	ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดเลือกพนักงานใหม	่
3)	 ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา
	 3.1)	ทราบถึงความต้องการด้านก�าลังคนของสถานประกอบการแต่ละประเภท
	 3.2)	สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด
	 3.3)	เพิ่มอัตราการได้งานท�าที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาในหลักสูตร
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กลยุทธ์กำรสอน

 1)	จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการท�างานเป็นหลัก

	 2)	 จัดเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ

	 3)	 ใช้สถานการณ์จริงที่ตรงตามสาขาวิชาชีพเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 1)	 เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมในการท�างานได้
ทันที	

	 2)	จดัรายวชิาในหลกัสตูร	(มคอ.2)	ทีเ่หมาะสมในการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

	 3)	 คัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม	 มีต�าแหน่
งาน	 ต้องการพนักงานใหม่ที่พร้อมท�างาน	 	 มีพ่ีเลี้ยงพร้อมสอนงาน	
และเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพใน
หลักสูตร

	 4)	มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่งานที่ตน
สนใจ	เช่น	การเลอืกงานและอาชพี	การเขยีนจดหมายสมคัรงานและ
ประวัติย่อ	 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน	 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น

	 5)	 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษาตาม
จ�านวนต�าแหน่งงาน	และมีคุณสมบัติตามความต้องการ

	 6)	 มีการเรียนเนื้อหาหรือรายวิชาท่ีตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการท่ีรับเข้าฝึกหรือท�างาน	 โดยเป็นเนื้อหาท่ีได้
จดัเตรยีมร่วมกนัไว้แล้วตามทีร่ะบไุว้ในหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

	 7)	 มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้และการท�างานที่
เช่ือมโยงความรูท้างทฤษฎคีวบคูก่บัการท�างาน	ทัง้การท�างานประจ�า	
การวิจัย	หรือโครงงาน

	 8)	 มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะและสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระยะตามความต้องการของสถานประกอบการ

	 9)	 ต้องมีงานและสถานประกอบการรองรับเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน

กำรวัดและประเมินผล
 1) การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
	 2)	การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการพนักงานใหม่ของสถานประกอบการ
	 3)	การให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อก�าหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.4

กรณีศึกษำพนักงำนฝึกหัดใหม่หรือพนักงำนฝึกงำน  

กรณีศึกษำท่ี 1 พนักงานฝึกหัดใหม่ของวิทยาลัยนิวคาสเซิล	 (Newcastle	 College)	 ประเทศอังกฤษ	 (Newcastle	
College,	2015)

	 วิทยาลัยนิวคาสเซิล	ได้จัดโปรแกรมพนักงานฝึกหัดใหม่ส�าหรับกลุ่มบุคคลช่วงอายุวัยหนุ่มสาวที่ไม่เคยท�างาน
หรอืเข้าสูอ่าชพี	โดยโปรแกรมนีใ้ห้โอกาสกบับคุคลทีส่นใจจะเริม่ต้นชวีติและอาชพี		โปรแกรมออกแบบมาเพือ่ช่วยเหลอื
บคุคลผูมี้อายรุะหว่าง	16-23	ปี	ให้เป็นบคุคลทีพ่ร้อมท�างานมทีกัษะทีต้่องการก่อนจะเข้าสูก่ารเป็นพนกังานฝึกหดัหรอื
เข้าสู่การจ้างงาน	พร้อมทั้งรับรองการได้สถานที่ท�างานเมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว

รูปแบบ

						 โปรแกรมพนักงานฝึกหัดใหม่ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ	6	เดือน	ประกอบด้วย

	 1)	 อบรมเตรียมความพร้อมในการท�างานเพื่อให้เกิดทักษะและความเชื่อมั่นตามความต้องการในการเป็น
พนักงานฝึกหัดหรือพนักงานประจ�า
	 2)	ปรับปรุงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
	 3)	รับรองการได้สถานประกอบการที่ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับการท�างาน

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1) โปรแกรมจะท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแข่งขันเข้าท�างานในต�าแหน่งงานที่ดีกว่า	ทั้งการเป็นพนักงาน
ฝึกหัดและพนักงานประจ�า

	 2)	โปรแกรมจะช่วยพฒันาการเขยีนประวัตย่ิอ	และได้รบัประสบการณ์จากผูป้ระกอบการทัง้ระดับท้องถิน่และ
ระดับชาติ
	 3)	ปรับปรุงทักษะทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่จะช่วยสร้างโอกาสการได้งานท�า
	 4)	 เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานใหม่แล้วจะได้รับการรับรองเข้าท�างานโดยไม่ต้องสัมภาษณ์กับสถานประกอบ
การนั้นอีก	ถ้าผลการท�างานผ่านเกณฑ์ของสถานประกอบการ
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 ผู้รับกำรอบรม		โปรแกรมพนักงานฝึกหัดใหม่

มีอายุอยู่ระหว่าง	16-23	ปี

 สถำนที่ส�ำหรับฝึกหัดพนักงำนใหม่

 วิทยาลัยนิวคาสเซิล	ได้สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในท้องถิ่นไว้จ�านวนหนึ่ง	โดย
สถานประกอบการเหล่านั้นยินดีรับผู้อบรมเข้าฝึกพนักงานใหม่	ตามสาขาอาชีพดังต่อไปนี้
	 1)	บริหารธุรกิจ	งานบริการลูกค้า	และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 2)	โอเปอร์เรเตอร์
	 3)	คอมพิวเตอร์
	 4)	ดูแลสุขภาพและสังคม
	 5)	โรงแรมและการท่องเที่ยว

	 6)	ผู้ฝึกสอนกีฬา

กรณศีกึษำที ่2 พนกังานฝึกหดั	(apprenticeship)	รฐัวสิคอนซลิ	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 กรมพัฒนาแรงงาน	 (Depar tment 	 o f 	 Work force	 
Development,	 2015)	 รัฐวิสคอนซิล	 ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า	 “การฝึก
พนักงานฝึกหัด	 (apprenticeship)”	 คือการออกแบบการฝึกที่มีระบบ
และโครงสร้างเพื่อเตรียมบุคคลให้มีทักษะวิชาชีพ	 เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างการเรียนรู ้และการท�างานด้วยประสบการณ์การท�างานที่
สัมพันธ์กับการสอนในชั้นเรียน	โดยฝึกปฏิบัติร้อยละ	90	เรียนในชั้นเรียน 
ร้อยละ	10	ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ	สมาคมผู้ประกอบการ	 
กลุม่แรงงานและผูบ้ริหารทีส่ามารถจ้างงานและฝึกงานภายใต้สถานการณ์
การท�างานจริง	 โอกาสการจ้างงานเป็นข้อก�าหนดขั้นพื้นฐานส�าหรับการ
ฝึกพนักงานฝึกหัด	 ถ้าไม่ท�างานจะไม่เกิดการเรียนรู้จากการท�างาน	 ผู้ที่มี
ชั่วโมงการฝึกครบถ้วนจะได้รับการรับรองฝีมือแรงงาน	(certified	skilled	
workers)	 ซึ่งมีประมาณร้อยละ	 90	 ของจ�านวนผู้ฝึกท้ังหมด	 นอกจากนี้
สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับรองตามมาตรฐานการ
ฝึกพนักงานฝึกหัดจากกรมพัฒนาแรงงาน	
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 ประเภทกำรฝึกพนักงำนฝึกหัด
 1) งานก่อสร้าง
	 2)	งานอุตสาหกรรมและการผลิต

	 3)	งานบริการ

 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึก

 1) ผูร้บัการฝึกจะได้รบัทกัษะทีเ่พิม่มากขึน้เพือ่รองรบัอาชพีในอนาคตด้วยการเรยีนรู้จากการท�างานทีม่ใีห้เลอืก 
หลากหลาย	

	 2)	 ผู ้รับการฝึกจะได้รับการฝึกปฏิบัติด้วยการลงมือท�าพร้อมกับได้รับหน่วยกิตและประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะท�าให้ได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตร

	 3)	 เมื่อส�าเร็จการฝึกผู้รับการฝึกจะประสบผลส�าเร็จในการท�างานระยะยาวกับค่าจ้างที่สูงขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายในการฝึกหรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

	 4)	เมื่อส�าเร็จการฝึกจะได้รับประกาศนียบัตรระดับชาติที่สามารถท�างานที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ขั้นตอนของกำรฝึก

	 ขัน้ตอนการฝึกจะมคีวามหลากหลายขึน้อยูก่บัลกัษณะอาชพีและ
พื้นที่ที่เลือกฝึก	โดยรวมมี	5	ขั้นตอน	ประกอบด้วย

	 ขั้นที่	1	เตรียมการฝึก	ถ้ายังเป็นนักเรียนต้องเตรียมตัวรับการฝึก
ขณะศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา	 ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร	์
และเทคโนโลยี	 ถ้าจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วต้องปรับพื้นฐานในวิชาเหล่านี้
ก่อน

ขั้นท่ี	 2	 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน	
นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาควรมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงระดับหนึ่ ง	
โปรแกรมการฝึกพนักงานฝึกหัดส่วนใหญ่จะเข้มงวดเรื่องข้อก�าหนด
ในการรับเข้า	 ถ้าไม่มีใบประกาศต้องสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษา
มัธยมปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา	 (General	 Educational	 
Development:	 GED)	 เพื่อให้มีคุณสมบัติครบและสามารถเข้ารับ 
การฝึกได้

	 ขั้นที่	 3	 หางานที่เหมาะสมกับตน	 โดยต้องประเมินตนเองก่อน	
เช่น	 ด้านทักษะ	 ความสนใจ	 ทัศนคติ	 และรสนิยมของตนเอง	 ถ้าหาก
ยังเป็นนักเรียนอยู่สามารถขอค�าปรึกษาได้จากอาจารย์ท่ีปรึกษา	 หรือ 
ครแูนะแนว	หรอืขอรบัค�าแนะน�าจากศนูย์จดัหางานรฐัวสิคอนซลิทีม่เีครือ่ง
มือและทรัพยากรที่จะช่วยหางานและอาชีพได้

	 ขั้นที่	 4	 ทราบกระบวนการเข้าสู ่งาน	 เมื่อทราบว่างานใด 
เหมาะสมกับตนต่อไปต้องเรียนรู้กระบวนการเข้าสู่งานนั้นซึ่งกระบวนการ
เข้าสู่งานแต่ละงานมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะอาชีพ	 ภูมิศาสตร์แต่ละ
พื้นที่	ควรศึกษางานนั้นเพื่อเรียนรู้ในรายละเอียด

	 ขั้นที่	5	เริ่มต้นการฝึก	หลังจากมีคุณสมบัติเข้าสู่งานต่าง	ๆ	ครบ
ถ้วนและสอบผ่านข้อก�าหนดเบือ้งต้นของงานและอาชีพท่ีเลอืกไว้เรียบร้อย
แล้วกพ็ร้อมทีจ่ะฝึกพนกังานฝึกหดัโดยการจ้างงานเตม็เวลาจะมคีวามแตก
ต่างจากการเข้าเรยีนในวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั	การเข้าท�างานเมือ่เวลา
ใดขึ้นอยู่กับผู้เรียนได้ระบุวันเร่ิมท�างานในใบสมัคร	 ถึงแม้ผู้เรียนจะได้รับ
การตอบรับแล้วแต่อาจต้องรอเวลาในการรับเข้าท�างานจริง	 บางครั้งอาจ
ต้องรอหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจและ
ภาวะการจ้างงานในช่วงนั้น	ๆ	ถ้าหากผู้เรียนไม่มีทักษะในงานที่ได้รับการ
คัดเลือก	ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ในวิทยาลัยต่าง	ๆ	ก่อนเริ่มท�างาน
จริง	เมื่อได้รับการตอบรับเข้าฝึกแล้วผู้เรียนต้องท�าสัญญาการฝึกพนักงาน
ฝึกหัด	(apprentice	contract)	กับสถานประกอบการและรัฐวิสคอนซิล

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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กรณีศึกษำที่ 3 พนักงานฝึกหัดโครงการว่าจ้างงานล่วงหน้า	(early	recruitment	program)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

 โครงการว่าจ้างงานล่วงหน้า	เป็นโครงการที่บริษัทและคณะวิศวกรรมศาสตร์ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษามา
เป็นพนกังานฝึกหดั	โดยจดัหลกัสตูรและวชิาเรยีนเพิม่เตมิทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	นกัศกึษา
ต้องไปปฏิบัติงานและท�าวิจัยหรือโครงงานในสถานประกอบการท�าให้นักศึกษาสามารถท�างานได้ทันทีเมื่อส�าเร็จการ
ศึกษา	ทั้งนี้	นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทรวมถึงค่าลงทะเบียนการศึกษา	ค่าเล่าเรียนวิชาเฉพาะ	ค่าต�ารา
เรยีน	และเงนิเดอืนประจ�าในระหว่างการศกึษา	ซึง่ขึน้อยูก่บัข้อตกลงและเงือ่นไขทีแ่ต่ละบรษิทัท�าข้อตกลงร่วมกบัคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

 วัตถุประสงค์
 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
	 2)	เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	และเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง	ๆ

 รูปแบบกำรศึกษำ

  โครงการว่าจ้างงานล่วงหน้าเป็นโครงการของคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	
โดยปรับรายวิชาให้ตอบสนองต่อความต้องการตามสายงานของภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม	 โดยจะคัดเลือกนักศึกษา 
	คณะวศิวกรรมศาสตร์ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที	่3	หรอืชัน้ปีที	่4	เข้าเป็นพนกังานฝึกหดัของบริษทัระหว่างศกึษา	โดยได้รบั 
ค่าตอบแทนระหว่างการศึกษาพร้อมทุนการศึกษา	 เมื่อส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องท�างานกับบริษัทนั้น	ซึ่งจะได้
รับอัตราเงินเดือนตามที่บริษัทก�าหนด	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทท�าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย	 นักศึกษาจะ
ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่บริษัทและคณะร่วมกันก�าหนดขึ้นเพิ่มเติมจากหลักสูตร

 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำร
 1) ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
	 2)	นักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา
	 3)	นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม
	 4)	ได้งานวิจัยตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
	 5)	 สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ	 ซึ่งจะท�าให้นักศึกษามีความเข้าใจและน�าไปใช้ได้
ง่ายขึ้น
	 6)	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการ
ศึกษา
	 7)	ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบรมของพนักงานใหม่

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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2. กำรฝึกปฏิบัติจริงหลังจำกกำรเรียนภำคทฤษฎี (post-course internship)
นิยำม
  เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนท�างานในสภาพจริงโดยใช้ความคิดรวบยอดจากการเรียนตลอดหลักสูตร
หลงัจากเรยีนในสถานศกึษาครบตามหลกัสตูรแล้วและอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา		ผู้เรียนสามารถ
เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วยเพื่อเติมเต็มความรู้ก่อนส�าเร็จการศึกษา

ลักษณะเฉพำะ
		 เน้นการฝึกปฏิบัติงานที่ผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดจากการเรียนในชั้นเรียนท้ังหลักสูตร	
หรือการฝึกปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ	 และมีการเติมเต็มความรู้ด้วยการเรียนทฤษฏีในชั้น
เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน

จุดเด่น ข้อจ�ำกัด และข้อก�ำหนดเบื้องต้น
 จุดเด่น
 1)	ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริงควบคู่กับการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน
	 2)	 ผู ้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการที่คาดหวัง 
จะท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา
	 3)	เพิม่โอกาสการได้งานท�าของผู้เรยีนเนือ่งจากการสร้างความสมัพนัธภาพทีด่กีบัสถานประกอบการ 
ก่อนส�าเร็จการศึกษา

 ข้อจ�ำกัด
 1)	เป็นการฝึกปฏิบัติงานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรแล้วเท่านั้น
	 2)	ในบางกลุม่สาขาวชิาชพี	เช่น	ศลิปศาสตร์	บรหิารธรุกจิ	วศิวกรรม	กฎหมาย	เทคโนโลยสีารสนเทศ	
มีเนื้อหางานท่ีกว้างและแตกต่างกันมากในสถานประกอบการแต่ละแห่ง	 อาจท�าให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานได้ไม่
ครอบคลุมงานทั้งหมด

 ข้อก�ำหนดเบื้องต้น
 1) ผู้เรียนต้องเรียนภาคทฤษฏีครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติที่จะส�าเร็จการศึกษาได้
	 2)	 สถานประกอบการต ้องมอบหมายงานให ้ผู ้ เรียนที่มีลักษณะเป ็นความคิดรวบยอด 
หรือครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาทั้งหลักสูตรให้มากที่สุด
	 3)	ผูเ้รยีนต้องมตี�าแหน่งงานทีชั่ดเจนตามภาระงานทีร่บัผดิชอบ	เช่น	ผูช่้วยวศิวกร	ผูช่้วยนกัเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ	ผู้ช่วยนักวิจัย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	เป็นต้น
	 4)	 ลักษณะงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้แก่ผู้เรียนควรเป็นงานประจ�าที่เน้นการท�างานที่มี
ตัวชี้วัดคุณภาพและปริมาณงานก�ากับ	(KPIs)	หรือเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการท�าโครงงาน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติจริงภำยหลังส�ำเร็จกำรเรียนทฤษฎี
1)	 ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน
	 1.1)	มีโอกาสได้ทดลองท�างานตามสาขาวิชาชีพของตนในอนาคตก่อนส�าเร็จการศึกษา
	 1.2)	มีโอกาสได้งานท�าสูงขึ้นก่อนส�าเร็จการศึกษา
	 1.3)	มีมูลค่าเพิ่มในตนเองมากยิ่งขึ้นจากการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน
	 1.4)	ได้เติมเต็มความรู้และประสบการณ์ก่อนส�าเร็จการศึกษา
2)	 ผลที่เกิดแก่แหล่งเรียนรู้
	 2.1)	ได้ผู้เรียนที่มีความรู้และวุฒิภาวะแล้วเข้ามาช่วยงานในสถานประกอบการ
	 2.2)	ช่วยคัดเลือกพนักงานในอนาคตด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนภาคทฤษฎี
	 2.3)	ได้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้จริงในสถานประกอบการ
3)	 ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา
	 3.1)	 เป็นการประเมินผลผู้เรียนขั้นสุดท้ายจากการทดลองท�างานจริงในสถานประกอบการซึ่งเป็นผลผลิต

ของหลักสูตร
	 3.2)	เพิ่มอัตราการได้งานท�าของนักศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาชีพในหลักสูตร
	 3.3)	 มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ตรงของ

พนักงานในสถานประกอบการ

กลยุทธ์กำรสอน
 1)	จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการท�างานเป็นหลัก		
	 2)	จัดการเรียนการสอนแบบเน้นโครงงานเป็นหลัก
	 3)	จัดเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
	 4)	ใช้สถานการณ์จริงที่ตรงตามสาขาวิชีพเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน		

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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กรณีศึกษำกำรฝึกปฏิบัติจริงหลังจำกกำรเรียนภำคทฤษฎี

กรณศีกึษำที ่1	การฝึกปฏบิตัจิรงิภายหลงัส�าเรจ็การเรยีนทฤษฎ	ีโปรแกรมสิง่แวดล้อมศกึษาของมหาวทิยาลยัโคโลราโด	 
โบลเดอร์	(University	of	Colorado	Boulder)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(University	of	Colorado,	2015)

		 มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์และความรูใ้หม่ผ่านการฝึกปฏบิติัในงานระดับวชิาชพีทัง้
ในองค์กรของรฐั	ห้องปฏบิตักิารวจิยั	หน่วยงานวางแผน	องค์กรสาธารณกศุล	และหน่วยงานอืน่ทีต้่องการการแก้ปัญหา
และพฒันานโยบาย	สิง่ทีไ่ด้จากการฝึกปฏบิตัแิละความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้กบัองค์กรต่าง	ๆ 	จะส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีณุค่า
มากขึ้น	เมื่อออกไปท�างานนักศึกษาจะได้รับหน่วยกิต		จากการฝึกปฏิบัติแต่อาจไม่ได้รับค่าตอบแทน

 นักศึกษำที่มีสิทธิ์และกระบวนกำรรับสมัคร

		 นกัศกึษาทกุคนมสีทิธิส์มคัรเข้าร่วมการฝึกปฏบิตั	ิโดยกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา
ความสนใจ	ทักษะ	และเป้าหมายของนักศึกษา นักศึกษาต้องให้ความสนใจสมัครฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา	ซึ่ง
มีก�าหนดเวลาการรับและปิดรับสมัครของแต่ละภาคการศึกษา	 การประกาศงานและสถานประกอบการที่รับการฝึกจะ
ด�าเนินงานอย่างรวดเร็ว

 ข้อก�ำหนดกำรฝึกงำนและหน่วยกิต

		 โดยปกติต�าแหน่งฝึกงานที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้นักศึกษาจะให้บริการด้วยหลักการใครสมัครก่อนได้งานก่อน	 
บางต�าแหน่งงานจะรบัเฉพาะนกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูรแล้วหรอืผ่านการศกึษาในชัน้ปีที	่2	หรอื	3	แล้ว	โดย
รายละเอยีดจะประกาศแจ้งในต�าแหน่งงานนัน้ทางเวป็ไซต์	การฝึกงานมจี�านวน	3	หน่วยกติ	หรอื	150	ชัว่โมง	ปกตใิช้เวลาฝึก	 
10	ชัว่โมงต่อสปัดาห์เป็นระยะเวลา	15	สปัดาห์	ในหนึง่ภาคการศกึษานกัศกึษาสามารถแบ่งฝึกครัง้ละ	1	หรอื	2	หน่วยกติ
ก็ได้		โดย	1	หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ	50	ชั่วโมง	ซึ่งต้องตกลงกับสถานประกอบการที่รับการฝึก

		 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนการฝึกงานได้ถึง	 6	 หน่วยกิต	 โดย	 3	 หน่วยกิตเป็นการฝึกงานปกติของวิชาเอก
ส�าหรับอกี	3	หน่วยกติเป็นส่วนของวชิาเลือก	การประเมนิผลการฝึกงานพ่ีเลีย้งในสถานประกอบการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน
ตามศักยภาพและกิจกรรมที่นักศึกษาฝึก	ส่วนการให้เกรดขั้นสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 กระบวนกำรฝึกงำนของนักศึกษำ

		 เมื่อนักศึกษาตัดสินใจเข้ารับการฝึกงานแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1)	 เตรียมประวัติย่อที่แสดงถึงประวัติการศึกษา	 วิชาเอก	 ประสบการณ์ท�างาน	 ซึ่งหน่วยแนะแนวอาชีพของ
มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
	 2)	พิจารณาว่างานลักษณะใดที่สนใจจะเข้าฝึกหรือต้องการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา
	 3)	พิจารณาว่าประสบการณ์หรือสถานประกอบการใดที่สนใจจะส่งประวัติย่อเพื่อขอเข้าฝึกงาน
	 4)	เลอืกสถานประกอบการตามประกาศของมหาวทิยาลยัผ่านเวป็ไซต์		ซึง่สถานประกอบการเหล่านีเ้ป็นสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีศักยภาพในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
	 5)	สมัครงานด้วยประวัติย่อและเอกสารแนบอื่น	ๆ
	 6)	เข้ารับการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือรับการสัมภาษณ์จากผู้แทนสถานประกอบการ
เก่ียวกับทักษะและความสนใจของนักศึกษา	 และโครงงานที่นักศึกษาสนใจด�าเนินการระหว่างการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 1)	มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งความสามารถในการเข้าสู่งาน	เช่น	การเลือกสถานประกอบการ	ทักษะ
การเขียนจดหมายสมัครงาน	ทักษะการสัมภาษณ์งาน	และความสามารถในการท�างาน	
	 2)	สถานประกอบการเสนอลักษณะงานที่ต้องใช้ความคิดรวบยอดครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาทั้งหลักสูตร
	 3)	สถานศึกษารับรองงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพและอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
	 4)	 สถานศึกษาก�าหนดรายวิชาที่จ�าเป ็นต ้องเรียนควบคู ่ กับการท�างานในสถานประกอบการ 
ตามลักษณะงานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ	และเติมเต็มความรู้ที่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	 5)	เน้นการท�างานประจ�าหรือการพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
	 6)	ผูเ้รยีนมกีารแลกเปล่ียนประสบการณ์	ทัง้ระหว่างการท�างานและเมือ่สิน้สดุการท�างานกบัผูเ้รยีนด้วยกนัเอง
และผู้สอน

	 7)	ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการท�างานทั้งการส่งรายงานและการน�าเสนอผลงาน

กำรวัดและประเมินผล
 1)	การสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
	 2)	การประเมินที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
	 3)	ประเมินผลและให้ระดับคะแนนตามข้อก�าหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน	มคอ.3

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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กรณีศึกษำที่  2 การฝ ึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี	 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัพติต์สเบร์ิก	(University	of	Pittsburgh)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	(University	of	Pittsburgh,	2015)

		 มหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศต้องเข้าร ่วม 
โปรแกรมฝ ึ ก ง าน 	 ( i n te rn sh ip ) 	 เพื่ อ ให ้ นั กศึ กษา ได ้ รั บประสบการณ ์ จ ากการท� า ง านจริ ง
ในสถานประกอบการและองค ์ กร ในท ้องถิ่ น 	 การฝ ึ กงาน เป ็นการ เป ิ ด โอกาสให ้นั กศึ กษาได ้
รับประสบการณ์จากโลกการท�างานจริง	 ได้แสดงความสามารถและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับ 
สถานประกอบการ	ซึ่งสาขาวิชามีความสัมพันธ์กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า	65	แห่ง	เช่น	
บริษัท	Google,	PPG	Industries,	FedEx,	Alcoa	เป็นต้น

 ข้อก�ำหนด
 1)	นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาทางวิทยาการสารสนเทศไม่น้อย	5	รายวิชา
	 2)	ต้องได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากผู้อ�านวยการโปรแกรมการฝึกงาน
	 3)	ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ท�าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการเข้ารับการฝึก
	 4)	เมื่อนักศึกษาผ่านข้อก�าหนดทั้ง	3	ข้อข้างต้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
	 5)	นกัศกึษาต้องผ่านรายวิชาฝึกงาน	1	จงึจะถอืว่าครบตามข้อก�าหนดของหลกัสตูรหากนกัศกึษาต้องการ
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน	2	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานก่อน

 กำรประเมินผลศักยภำพของนักศึกษำ
 1)	นักศึกษาจะได้รับ	3	หน่วยกิต	เมื่อส�าเร็จการฝึก
	 2)	นักศึกษาจะไม่ได้รับระดับคะแนนเป็นตัวอักษรจากการประเมินผล
	 3)	 นักศึกษาจะต้องจัดส่งรายงาน	 2	 ฉบับในระหว่างการฝึกงาน	 คือช่วงกลางระหว่างการฝึก 
และสัปดาห์สุดท้ายของการฝึก
	 4)	เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลจากพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

 ข้อก�ำหนดของต�ำแหน่งงำน
 1)	การฝึกงานอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน
	 2)	ปฏิบัติงาน	10-15	ชั่วโมงต่อสัปดาห์

	 7)	เมือ่สถานประกอบการตอบรบันกัศกึษาแล้วจะต้องจดัท�าบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย	ทัง้นี	้การฝึกไม่ม ี
ค่าตอบแทนส�าหรบัการฝึกงานแต่อาจจะได้รบัสวสัดกิารทีพ่กัและรถรบัส่ง	และระหว่างการฝึกงานนกัศกึษาต้องท�าโครง
งานตามความถนัดและความรับผิดชอบของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ
	 1)	เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�าแนะน�าและอนุมัติข้อตกลง
	 2)	ลงทะเบียนการฝึกงาน
	 3)	ระหว่างการฝึกงาน	นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมประชุมการฝึกงานที่มหาวิทยาลัย	2-3	ครั้ง

 แนวปฏิบัติของสถำนประกอบกำร

		 โปรแกรมการฝึกงานจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา	ดังนี้
	 1)	มีต�าแหน่งงานและโครงงานที่จะให้นักศึกษาฝึกอยู่แล้ว
	 2)	ท�างานร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจน
	 3)	พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่สถานประกอบการคาดหวัง
	 4)	พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการท�างาน

 กำรประเมินผล

		 เมือ่สิน้สดุการฝึกงานนกัศกึษาต้องเขยีนรายงาน	น�าเสนอผลงานในชัน้เรยีน	และประชมุร่วมกบัอาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อประเมินผล

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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	 3)	หน้าที่และต�าแหน่งงานต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ	เช่น	
3.1)		โปรแกรมเมอร์	นักพัฒนาเว็ปไซต์	นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
3.2)		เจ้าหน้าที่บริหารงานฐานข้อมูล
3.3)		นักวิเคราะห์ข้อมูล
3.4)		นักวิเคราะห์ธุรกิจ
3.5)		ผู้จัดการโครงการ
3.6)		นักออกแบบเว็ปไซต์
3.7)		เจ้าหน้าที่เทคนิคประสานงาน
3.8)		เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและทดสอบระบบ 

      							4)หน้าที่และต�าแหน่งงานที่ไม่ยอมรับในการฝึกงาน
4.1)		งานกรอกข้อมูล
4.2)		จัดไฟล์เอกสาร
4.3)		ถ่ายหรือสแกนเอกสาร
4.4)		งานบริการลูกค้าและให้ความช่วยเหลือ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

1. บทบำทและผู้เกี่ยวข้อง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญในการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าว
ข้ามไปสู่ประเทศพัฒนาจ�าเป็นต้องท�าแผนก�าหนดทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกการพัฒนา
ประเทศ	มุ่งเน้นพันธกิจอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ	 เป็น
จุดเด่นตามความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่ง	 ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน	 เพื่อเพิ่มพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ให้ตรงความต้องการขององค์กรผู ้ใช้บัณฑิต	 และตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียน	 ให้คิดเป็นท�าเป็นและมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา,	2559)	การผลติบณัฑติให้พร้อมท�างานและ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยกรมนุษย	์ หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้เชิงบูรณาการกับการท�างานนั้น	
สถาบนัอดุมศกึษาควรจัดระบบการเรยีนรูใ้นสถานศกึษากับ
การเรียนรูใ้นสภาพจรงิให้ความยืดหยุน่สงู	ทัง้นี	้สถานศกึษา
อาจเป็นผูร้เิริม่ด�าเนินการเตรยีมความพร้อมจากภายในก่อน
แล้วสร้างความร่วมมอืกบัแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิ	หรอือาจ
เริม่จากสถานประกอบการทีม่องเหน็ประโยชน์ของการสร้าง
บัณฑิตรุ่นใหม่	(สุเมธ,	2552)	

จากนโยบายหลกัของประเทศ	รฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2560	 ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา	 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับจังหวัด	
คือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	 	 ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด	มีศึกษาธิการภาคในพื้นที	่ผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้แทนส�านักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	 	 และผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	 ได้แก่	
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

บทที่ 8
บทบาทและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการท�างาน

หน้าที่ก�าหนดยุทธศาสตร์	 แนวทางการจัดการศึกษา	
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท	
รวมทั้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กร
เอกชน	 	 สถานประกอบการ	 กลไกตามโครงสร้างนี้สนับสนุน
ให้การด�าเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
การเรียนกับการท�างานมีโอกาสก้าวถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน	
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560)

นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ซึ่งจัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มมากกว่า	 40	 กลุ่ม	 เช่น	 ยานยนต	์	 
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์	 ปูนซีเมนต์	 ไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม	 เคมี	 ก๊าซ	 เครื่องจักรกลทางการเกษตร	
อาหาร	ยา	พลาสติก	เทคโนโลยีชีวิภาพ	สมุนไพร	เป็นต้น	โดยมี 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ประสานงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ	 ทั้งเรื่องภายใน
ประเทศและต่างประเทศ	 ประสานงานด้านแผนพัฒนาและส่ง
เสริมอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	 ช่วงที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยด�าเนินการร่วมกับกรมการจัดหางาน	กระทรวง
แรงงาน	ส�ารวจความต้องการจ้างงาน	การรบันกัศกึษาฝึกงานเพือ่
เป็นฐานข้อมูลความต้องการแรงงานของภาคอุตสหกรรม

http://www.colorado.edu/envs/current-students/undergraduate-students/internships
http://www.colorado.edu/envs/current-students/undergraduate-students/internships
http://www.ischool.pitt.edu/bsis/career-services/internships.php
http://www.ischool.pitt.edu/bsis/career-services/internships.php
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นอกจากนีย้งัมโีครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาแบบทวิภาค	ีและการบรูณาการเรยีนร่วมกบัการท�างาน
เพ่ิมขึ้นอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	 2560;	 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของ
มนุษย์,	2560;	สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	2558)

ทางด้านหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ก็เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยง
และความร่วมมอืให้เกดิความเข้มแขง็ของเครอืข่ายทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในระดบัประเทศ	ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	 
มีหอการค้าจังหวัดประสานงานทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ	 ให้ข้อแนะน�าแก่สมาชิกเกี่ยวกับ 
การค้า	 การบริการ	 และอื่น	 ๆ	 สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศขานรับนโยบายจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยทีก่ระตุน้ให้สถานประกอบการเพิม่จ�านวนรบันกัศกึษาฝึกงาน	นกัศกึษาสหกจิศกึษา	และการฝึกปฏบิตัวิชิาชพี
ชื่ออื่น	ๆ			หรือมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท�างาน	เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท�างาน	ณ	แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	ตลอดจนสมาคมวิชาชีพได้มีส่วนเกี่ยวข้องและผสานความร่วมมือ
กบัสถาบนัการศกึษาในด้านการรบันกัศึกษาฝึกงาน	หรอืฝึกประสบการณ์วชิาชพีเช่นกัน	(หอการค้าไทย	และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย,	2560;	อรรถการ	ตฤษณารังสี,	2557)

นอกจากกลุม่ภาคเอกชนดงักล่าวแล้ว	ยงัมหีน่วยงานอืน่ทีด่�าเนนิงานส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณา
การการเรยีนกบัการท�างาน ได้แก่	สมาคมสหกจิศกึษาไทย	(TACE)	สมาคมสหกจิศกึษาโลก	(WACE)	และหน่วยงานสหกจิศกึษา 
ต่างประเทศ	หน่วยงานเหล่านีจ้ดักจิกรรมแลกเปลีย่นทางวชิากาอย่างสม�า่เสมอ	เช่น	โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษานานาชาติ 
เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค	(ประเทศไทย)	(IAESTE	Thailand)	ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 
ด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์ของนกัศกึษาในประเทศไทยและพฒันาคณุภาพบณัฑติทัง้ด้านวชิาชพีและทกัษะภาษาต่างประเทศ	 
ในลักษณะการรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีปี	 3-4	 หรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาฝึกงานด้านเทคนิคใน 
สถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ	ๆ		ขณะเดียวกันก็คัดเลือกนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ส่งไปฝึกงานหลายประเทศ	(สมาคมสหกจิศกึษาไทย,	2560;	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื,	2560;	
WACE,	2017)

2. สถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง  

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานมีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นบุคคลส�าคัญที่มีบทบาทก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	การบริหาร	และการก�ากับ
การด�าเนินงานด้านที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	บทบาทส�าคัญของผู้บริหารประกอบด้วย													

   1)	บทบาทระหว่างบคุคลในการก�าหนด	กระตุน้	และสัง่การให้บคุคลท�าหน้าทีต่ามต�าแหน่งหน้าทีร่บั
ผิดชอบและติดต่อกับองค์กรภายนอกเพื่อด�าเนินงานตามนโยบาย

	 2)	บทบาทด้านสารสนเทศ	 เป็นผู้แทนหน่วยงานในการร่วมประชุมค้นหาและแสวงหาข้อมูลมา 
ส่งเสริมการด�าเนินงาน	 การสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กร	 และเป็นผู้เผยแพร่ถ่ายทอดข้อมูลในนามองค์กรสู ่
หน่วยงานภายนอก	เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย	

	 3)	บทบาทด้านการตัดสินใจ	ริเริ่ม	ก�าหนด	หรือพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพการท�างานขององค์กร
ในทางที่ถูกต้องหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณากับการท�างาน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

2.2 อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ�ำแหล่งเรียน
รู้ในสภำพจริง (lecturer / advisor / facilitator / 
site director)

1)	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร		มีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานให้ทันสมัย	
ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมปัจจุบันที่ปรับ
เปลี่ยนตลอดเวลา	

2)	 อาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	 อาจารย์ 
ผู ้ ป ระสานงานหรื ออาจารย ์ ผู ้ สนั บสนุ นระบบ	 
(facilitator)	 อาจารย์ผู ้อ�านวยการแหล่งฝ ึกหรือ 
ผู้อ�านวยการสถานที่ปฏิบัติงาน	(site	director)	ประจ�า
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
มบีทบาทส�าคญัตามภาระงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	อาจารย์ผู้
สอนจะรบัผดิชอบภาระงานสอนจากคณะกรรมการประจ�า
หลักสูตร	 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้
ในรายวิชาของตนเองหรือรวมกลุ่มรายวิชาเพื่อออกแบบ
เนื้อหา	กิจกรรม	วิธีการจัดการเรียนการสอน	และรูปแบบ
การบรูณาการการเรยีนร่วมกบัการท�างานให้สอดคล้องกบั
หลกัสตูรและเนือ้หาวชิา		อาจารย์ทีป่รกึษาประจ�าหลกัสตูร
มีบทบาทด้านการให้ค�าแนะน�าผู้เรียนตามแผนการเรียน	
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 อาจ
เรียกว่าอาจารย์ผู้สนับสนุนระบบท�าหน้าที่ดูแลด้านจิตใจ	
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางสงัคมให้แก่ผูเ้รยีนรวมถงึให้ค�า
แนะน�าด้านทักษะทั่วไป	 ส่วนผู้อ�านวยการสถานที่ปฏิบัติ
งานดูแลด้านวิชาการ	 ให้ค�าแนะน�าด้านทักษะและเทคนิค
ที่เกี่ยวกับท�างาน	หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ติดตาม
ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติงานตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม		



148 149

อย่างไรก็ตามอาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท�างาน	 เริ่มต้ังแต่การเจรจาสร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน	 
การก�าหนดแผนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของผู้เรียน	 ติดตามการปฏิบัติงานหรือโครงงานตามแผน	 และประเมินผลการ 
ปฏบิตังิาน	ทัง้นี	้การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพและสร้างความเป็นหุน้ส่วนระหว่างกนั	อาจารย์
ผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นและท�าความเข้าใจในบทบาทการด�าเนินงานของแต่ละ
ฝ่าย	 	 	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน	บนพ้ืนฐานความจริงใจระหว่าง
กัน	 ซึ่งอาจจะท�าข้อตกลงระหว่างกันเพื่อผูกพันการด�าเนินงาน	 การแบ่งปันทรัพยากรการท�างาน	 	 การก�าหนดบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย	 ประเด็นความต้องการ	 มีกระบวนการสื่อสารและรับฟังประเด็นความต้องการของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	 โดยม ี
เป้าหมายเพือ่พัฒนาปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิการระหว่างกนั	และแสดงผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้ของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนือ่ง	นอกจาก
นี้ควรจัดกิจกรรมยกย่องความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	 โดยกระบวนการทั้งหมดมุ่งหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน	 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้	 ด้านทักษะวิชาชีพ	 และการปรับตนเองในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถก�าหนดเป้าหมายการเรยีนและการประกอบอาชพีของตนเองได้ชดัเจน	และเป็นพลเมอืงทีม่คีวามพร้อมและมุง่มัน่และช่วย
กันพัฒนาความสามารถในการการแข่งขันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

2.3 ผูเ้รยีนหรอืนกัศกึษำ เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในความส�าเรจ็ของกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการ
ท�างาน	 ทั้งนี้	 เพราะผู้เรียนคือผู้ปฏิบัติการจริงในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงตามแผนงานที่ก�าหนดร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ซึ่งผลที่เกิดกับผู้เรียนจะเป็นผลสะท้อนของผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	หากสถาน
ศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง	 รู้จักความชอบของตน	 เลือกและตัดสินใจท�างาน	และมีแผนชีวิตด้านอาชีพใน
อนาคตที่ชัดเจน	 ผุ้เรียนจะก้าวไปสู่ความส�าเร็จในอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 ทั้งนี้	 Frank	 Parsons	 ได้สรุปหลักการในการเลือก
อาชีพ	(choosing	a	vocation)	ไว	้3	ประการ	ดังนี้	(Frank	Parsons	อ้างถึงใน	ผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์,	2529)

												 1)	 การวิเคราะห์บุคคลเพื่อการรู้จักตนเองเป็นบทบาทผู้เรียนต้องรู้จักตนเอง	 เข้าใจตนเองในแต่ละแง่มุมอย่าง
ถูกต้องชัดเจน	 ตามสภาพการณ์จริงในประเด็นต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วยความสามารถ	 ทักษะ	 ค่านิยมด้านอาชีพ	 ความสนใจใน
อาชีพ	บุคลิกภาพ	เชาว์ปัญญา	ความถนัด	เชาว์อารมณ์	จุดแข็ง	จุดอ่อน	สุขภาพ	นิสัยใจคอ	การบริหารการเงิน	การบริหารเวลา	 
งานอดิเรก	กีฬา	และเป้าหมายในชีวิต

										 	 2)	การวเิคราะห์เพือ่ให้รูจ้กัอาชพี		รูจ้กัตนเองในแง่มมุต่าง	ๆ 	โดยรอบด้านแล้ว	ผูเ้รยีนต้องสามารถวเิคราะห์	และ
ท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการท�างานและงานอาชีพทั้งหมด	ประกอบด้วย	ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพ	ความต้องการของ
ตลาดเกี่ยวกับอาชีพ	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ	การวางแผนด้านอาชีพ	การเตรี
ยมการเข้าสู่อาชีพ	การท�าประวัติย่อ	การเขียนจดหมายสมัครงาน	การสมัครงานและการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน	สถานที่ฝึกอาชีพ	
การประกอบอาชีพอิสระ	การฝึกงาน	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	สหกิจศึกษา	หรือรูปแบบอื่น	ๆ		

												 3)	 การใช้วิจารณญาณในการเลือกอาชีพเมื่อผู้เรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและอาชีพอย่างชัดเจนแล้ว	 ขั้นต่อไป
ผู้เรียนจะต้องสามารถน�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและอาชีพมาวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ในอนาคต	บคุคลทีม่วีฒุภิาวะสงูจะวเิคราะห์ตนเองและอาชพีได้เป็นอย่างด	ีและสามารถใช้วจิารณญาณในการเลอืกอาชพีได้อย่าง
เหมาะสม	

2.4 บุคลำกรสนับสนุน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสถานศึกษา	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการติดต่อ
หรือประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 เพื่อจัดหาต�าแหน่งงานแก่ผู้เรียน	 อาจเป็นระดับสาขาวิชา	 ระดับคณะ	 หรือหน่วย
งานกลางของสถานศึกษา	 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและมีความสามารถ
ในการสื่อสารและถ่ายทอด	มีภารกิจส�าคัญด้านการสื่อสารเพื่ออธิบายบทบาทหน้าที่	 ความส�าคัญ	และแนวทางการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการท�างานของสถานศึกษา	 เพื่อให้ข้อมูล
แก่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 เกิดความเข้าใจและตระหนัก
ถึงการสร้างความร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 รวมทั้งจัดท�าสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินงาน
ต่าง	 ๆ	 แก่ผู้เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
อื่น	 ๆ	 ในสถานศึกษา	 เช่น	 การเงิน	 ยานพาหนะ	 อาคาร 
สถานที่	 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด�าเนินงาน
ควรได้รับการอบรมหรือด�าเนินการเพื่อให้มีความพร้อม
และเข้าใจแนวทางการปฏบิตั	ิเพือ่จดัหรอืก�าหนดทรพัยากร
สนบัสนนุการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนสอน
เชิงบูรณาการกับการท�างานในล�าดับต่อไป		

2.5 แหล่งเรียนรู ้ในสภำพจริง ประกอบด้วย 
สถานประกอบการ	 ผู ้บริหาร	 พี่เลี้ยง	 ชุมชนพื้นที่เชิง
ภูมิประเทศ	 บุคคลต้นแบบ	 การท�างานบนอินเทอร์เน็ต	
หรือแหล่งเรียนรู ้ในสภาพจริงรูปแบบอื่น	 ๆ	 เช่น	 การ
รวมกลุ ่มขององค ์กร	 ชุมชน	 เพื่อจัดการและบริหาร
ประเด็นเฉพาะ	 เช่น	 การจัดการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ 
น�้าท่วม	สภาพพื้นที่แห้งแล้ง	ปัญหาหมอกควัน	มลพิษ	ทั้งนี้	 
การให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานและ
แก้ไขปัญหาในสภาพจริงจัดเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่สะท้อน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง		

												ผูบ้รหิารในแหล่งเรยีนรูใ้นสภาพจรงิ	พีเ่ล้ียง	ทีป่รกึษา
การปฏิบัติงาน	 บุคคลต้นแบบ	 และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนที่ผู้
เรยีนเข้าไปเรยีนรูข้ณะปฏบิตังิานจรงิจะช่วยสนบัสนนุผูเ้รยีน
ในการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้หลายลักษณะ	ได้แก่	

												 1)	 ท�าความเข้าใจในแนวคิดการจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการของสถานศึกษา	 และช่วยผู ้ เรียน 
เชือ่มโยงทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตังิานผ่านสภาพการท�างานจรงิ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	สนับสนุนการท�างาน

													 2)	 พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาของผู้เรียนซึ่งอยู่
กับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 สามารถปรับแนวคิดทฤษฎีสู่
การปฏิบัติในหน้างานขณะนั้นโดยใช้ภาษาเข้าใจง่ายและ 
มีตัวอย่างช่วยสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

													 3)	 แสดงเนื้อหาในเชิงปฏิบัติและอนุญาต
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และท�างานระหว่างกัน
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นอกจากนี้	 การจัดการเรียนในสภาพจริงยังเป็นการส่ง
เสริมการเป็นพันธมิตรกับสังคม	 (social	 engagement) สถาน
ศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการท�างาน	สามารถ
ก�าหนดทิศทางความสัมพันธ์ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ
เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย	เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู	้ความร่วมมือ	และ
สร้างความสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่	 การส่งเสริมให้ชุมชนใกล้เคียง
มีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจะเสริมพลัง
ชุมชนและตอกย�้าภารกิจของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับพันธกิจและความเชี่ยวชาญ	ทั้งนี้	ความร่วมมืออาจ
เร่ิมจากการเก็บข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของชุมชนหรือการ
วิจัยแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่

2.6 ผู้ปกครอง ปัจจุบันผู้ปกครองเป็นฝ่ายส�าคัญใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เรียน	 
การ ติดต ่ อหรื อท� า ง านร ่ วมกั นอย ่ า ง ใ กล ้ ชิ ด ระหว ่ า ง 
สถานศึกษากับผู้ปกครองจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ	 และได้
รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 สถานศึกษา
สามารถออกแบบความร่วมมือหรือการท�างานระหว่างกันตั้งแต่
กระบวนการรับหรือการคัดเลือกผู้เรียนหรือนักศึกษา	 จัดพบปะ
และประชุมร่วมกัน	 ตลอดจนรายงานผลติดตามความก้าวหน้า	
หรือการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นระยะ	ๆ	เพื่อให้การสร้างความ
ร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเกิดประโยชน์	 และเกื้อหนุนต่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในที่สุด
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3. กรณีศึกษำ  

	 ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู ้ใน
สภาพจริงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม	 หรือมีโครงการ
ที่สามารถจัดแบ่งงานย่อยให้เหมาะสมกับความรู้	 ความสามารถ	 และ
ทักษะของผู้เรียนในรูปแบบการฝึกงาน	ศึกษาโครงงาน	ท�าโครงงาน	หรือ
การฝึกเฉพาะต�าแหน่ง	 ทั้งนี้	 การรับนักศึกษาฝึกงานส่วนใหญ่นักศึกษา
เป็นผู ้มาติดต่อด้วยตนเอง	 ทางหน่วยงานที่พร้อมจะเปิดโอกาสจะ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวข้อง	
โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถของนักศึกษาว่าจะปฏิบัติงาน
ด้านใดได้บ้าง	 นอกจากนี้	 ยังจัดพนักงานพี่เลี้ยงก�ากับการท�างาน	 
ซึ่งจะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนว่าเรียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสาขาที่ใกล้เคียงกันจะมีความสามารถระดับใด	 จึงจะ
มอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของคนนั้น	 ข้อเสนอ
แนะท่ีจะเป็นความร่วมร่วมมือในอนาคตควรมีการปรึกษาหารือระหว่าง
สถานศึกษาและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	 	 อันจะ
ส่งผลต่อความเข้าใจซึง่กันและเพือ่ให้นกัศกึษาได้ปฏบิตังิานจรงิตรงความ
ต้องการของตลาดงานมากขึ้น	 	 นอกจากนี้ควรมีความร่วมมือระหว่าง
ธรุกจิอตุสาหกรรมซอฟแวร์กบัสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่
พจิารณาแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะให้สถานศกึษาจัดการเรยีนการสอนซอฟต์แวร์	
(software)	ของคนไทย	เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารใช้ซอฟต์แวร์ของคนไทยเป็น
หลัก	และสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ	ส�าหรับ
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในสภาพการท�างานจริงควรมีระยะ
เวลาฝึกงานมากกว่า	 2	 เดือน	 (สมพร	 มณีรัตนะกูล,	 สัมภาษณ์วันที่	 23	
มิถุนายน	2558)	

http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
http://thaipublica.org/2017/02/veerathai-thailand-4-0/
http://www.hcbi.org
http://www.fti.or.th
https://tace.sut.ac.th/tace/index.php
http://www.thaichamber.org
https://www4.eduzones.com/magazine/print.php?content_id=124952
http://www.waceinc.org/mission.html
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บทน�ำ

บทที่ 9
การประเมินผลการด�าเนินงานและการประกันคุณภาพ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

 การท�างานหรือด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	
เมื่อด�าเนินการส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ต้องมี
การตรวจสอบและทบทวนผลการด�าเนินงานเพื่อ
ให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท�างาน	 จุดเด่น
หรือจุดแข็งในการท�างานที่ต้องรักษาเอาไว้	 และ
ข้อจ�ากัดอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานในระยะต่อไปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยว
กับการด�าเนินการโครงการจะน�าไปสู่การตัดสิน
ใจพิจารณาปรับปรุงโครงการหรือหลักสูตร	 (บุญ
ชม	 ศรีสะอาด,	 2543)	 และใช้ในการน�าเสนอ
รายงานการประเมินแก่ผู ้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร	 ทั้งนี้ 	 หลักการ
ประเมินที่ดีต้องสามารถน�าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อ
ให้ผู้บริหารได้พิจารณาตัดสินใจปรับปรุงนโยบาย	
ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 หรือยกเลิก	 หรือขยาย
โครงการเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ

ขององค์กร	 (สุเมธ	 แย้มนุ่น,	 2556)	 การจัดการ
ศึกษาในลักษณะบูรณาการเรียนกับการท�างานก็
จ�าเป็นต้องอาศัยการประเมินผลการด�าเนินงาน
โครงการหรือหลักสูตร	 เพื่อให้สถานศึกษาได้น�าผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้	 ไม่ปรากฏการรวบรวมปัญหาหรืออุปสรรค
ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน
ในประเทศไทยในรูปแบบต่าง	 ๆ	 อย่างเด่นชัด	 
จึ ง ไ ด ้ น� า สภ าพกา รด� า เ นิ น ง าน ใน รู ป แบบ 
สหกิจศึกษาในสถานศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ปัจจุบันที่มีการด�าเนินการประมาณถึง	 108	 แห่ง	
ทั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)	(2556)	ได้รวบรวมปัญหา	วิเคราะห์	สภาพ
ปัญหาปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการท�างานในรูปแบบสหกิจศึกษาไว้	
ดังนี	้	

1)	ผู้บริหาร	คณาจารย์	นิสิต	นักศึกษา	และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	ขาดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาจึงส่งผลให้ขาดความร่วมมือและผลักดันนโยบาย

2)	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและการเข้าร่วมของสถาบันสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้แทนที่ไม่มีอ�านาจ 
ตัดสินใจรวมทั้งเปลี่ยนผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งส่งผลต่อการด�าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาใน
ภูมิภาคต่าง	ๆ	

3)	ผูบ้รหิารและคณาจารย์ไม่ให้ความส�าคญัของการด�าเนนิงานสหกจิศกึษาจงึท�าให้การด�าเนนิงานประสบ
ปัญหาและอุปสรรค

4)	 การก�าหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบันยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

ภำพรวมสภาพแวดล้อมการจัดสหกิจศึกษาปัจจุบัน	
แม้จะมีการสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 แก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง	 
โดยเฉพาะการสนับสนุนของ	 สกอ.	 ผ่านกลไกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา	
9	 เครือข่าย	 สมาคมสหกิจศึกษาไทย	 เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน	 แต่ยังอยู่ในสภาวะเสี่ยงหรือหยุดอยู่กับที่เพราะ
ความไม่เข้าใจ	 ไม่พร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 การแข่งขันเรื่องคุณภาพ
บัณฑิตมีมากขึ้น	 และความไม่แน่นอนในการสนับสนุนด้านนโยบายและ
งบประมาณจากภาครัฐ	 และจุดอ่อนในประเด็นพี่เลี้ยงและพนักงานขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าที่และบทบาทของตนเอง	 ไม่มีฐานข้อมูล
ที่ใช้ร่วมกัน	 มหาวิทยาลัยและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตขาดคณาจารย์นิเทศที่มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ	ดังนั้น	สถานศึกษาจึงต้องพยายาม
ขยายความรู้ความเข้าใจและเพิ่มแรงจูงใจต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาคี
ส�าคัญในการมีส่วนร่วมผลิตนักศึกษา	 ร่วมทั้งต้องพัฒนาเครือข่ายสหกิจ
ศึกษาให้มีความเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพิ่ม
ขึ้น	 ทั้งนี้	 เมื่อสถาบันการศึกษาเห็นชอบและด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ขึ้นมา	สถานศึกษาสามารถน�าแนวทางหรือสภาพปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานแบบสหกิจศึกษาใช้เป็นแนวทาง
วางแผนการด�าเนินงานในสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาเพือ่เพิม่ความเข้มแขง็ในการด�าเนนิงาน
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของตนต่อไป

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน



154 155

หลักกำรประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานในประเภทต่าง	ๆ	ควรจัดให้มีการประเมิน

ผลการด�าเนินงานเพื่อวัดระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 โดยน�าผลสัมฤทธิ์มาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้และควรมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อประกันคุณภาพในการจัดหลักสูตร	 ทั้งนี้	 การประเมินหลักสูตรถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ	 โดยประกอบไปด้วยการวางแผน	 (planning)	 การด�าเนินงาน	 (implementation)	 การติดตาม
ความก้าวหน้า	(monitoring)	และการประเมินผลการด�าเนินงาน	(evaluation)	(ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล	และคณะ,	2555)

กำรก�ำหนดผลกำรเรียนรู้เพื่อกำรประเมินผลสหกิจศึกษำ (สุเมธ	แย้มนุ่น,	2559)
	 1)	ผลการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
	 2)	 ผลการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการ	 หรือความคาดหวังของสถานประกอบการตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร	

บรรทัดฐานทางการปฏิบัติตน
	 3)	ผลการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการของนักศึกษา	จุดแข็ง	จุดอ่อน	ความสามารถในการปรับตัว
	 4)	ผลการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ปัจจัยเงื่อนไขที่จ�ำเป็นต่อกำรวัดประเมินกำรเรียนรู้
	 1)	ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องตระหนักสนใจและใส่ใจในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(Thailand	Qualification	Framework;	TQF)	อย่างแท้จริง
	 2)	 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต้องเอาใจใส่ต่อการด�าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ	

TQF
	 3)	 นิสิต	 นักศึกษาจะต้องให้คุณค่าทางภูมิปัญญาการเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจมากกว่าการได้รับใบปริญญา	หรือ

คุณวุฒิหลักฐานการเรียนจบ	(องอาจ	นัยพัฒน์,	2559)
กำรประเมินกำรด�ำเนินงำนจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน 
การประเมินการด�าเนินงานเป็น	 การประเมินผลภาพรวมของการจัดการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการท�างานกับการเรียนรู้ของ	นักศึกษา	และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามปณิธาน	และเป้าหมายของสถาบัน
อุดมศึกษา
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ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำน (สุเมธ	แย้มนุ่น,	2559)
	 ขั้นตอนที่	1	ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 ขั้นตอนที่	2	ออกแบบระเบียบวิธีการประเมินและการวัด	
	 ขั้นตอนที่	3	เก็บรวบรวมข้อมูล	และวิเคราะห์ข้อมูล	
	 ขั้นตอนที่	4	น�าเสนอข้อค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 ขั้นตอนที่	5	สรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุง

ช่วงเวลำกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
1) ช่วงที่ 1 กำรประเมินผลบริบทเบี้องต้น (context หรือ preliminary evaluation)
เป็นการวิเคราะห์ความพร้อม	 ความเป็นไปได้ในการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

กับการท�างาน	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	 การก�าหนดทิศทางในการด�าเนินการ
หลักสูตร	 และความเป็นไปได้ในการด�าเนินงาน	 เพื่อน�าไปสู่การวางแผน	 ก�าหนดกลยุทธ์การท�างาน	 การก�าหนดนโยบายและ 
การจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

2) ช่วงที่ 2 กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ (formative evaluation)
เป็นการวัดประเมินเพื่อดูความก้าวหน้าที่จะน�าไปสู่การปรับปรุงการด�าเนินงานตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการท�างาน	 เป็นการประเมินผลปัจจัยน�าเข้า	 (input	 evaluation)	 ได้แก่ทรัพยากร	ประกอบด้วย	 งบประมาณ	
บุคลากรในการปฏิบัติงาน	เวลา	อุปกรณ์ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานว่ามีความเหมาะสม	เพียงพอและมีการใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพหรือไม่	โดยอาจมกีารประเมนิกระบวนการท�างาน	(process	evaluation)	แนวทางการด�าเนนิงาน	การก�าหนดกลไก
และกระบวนการบรหิารหลกัสตูรท�าให้ได้ข้อมลูส�าคญัทีท่�าให้การด�าเนนิบรหิารหลกัสตูรเกดิความส�าเรจ็หรอืล้มเหลว	ประเดน็อะไร
เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็	อะไรเป็นปัญหาหรอือปุสรรค	ข้อมลูทีไ่ด้สามารถน�ามาใช้ในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานการจดัการเรยีน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานของสถานศึกษา

3) ช่วงที่ 3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำหรือกำรด�ำเนินกิจกรรม (summative evaluation)
เป็นการวัดประเมินผลเพื่อสรุปงานที่ได้ด�าเนินการ	 หรือเป็นการประเมินเพื่อตัดสินหรือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ 

การด�าเนินงาน	หรือคุณภาพการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงการด�าเนินงาน
4) ช่วงที่ 4 กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcome evaluation)
เป็นการวัดประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการทั้งผลกระทบที่คาดหวังและผลกระทบโดยบังเอิญ
5) ช่วงที่ 5 กำรประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงควำมยั่งยืนของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำที่ยังคงต่อไปในอนำคต  

(sustainable evaluation)
เป็นการวัดประเมินผลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา	ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวส�าหรับการท�างาน

ในอนาคต	เป็นการประเมินที่แสดงให้เห็นความสามารถหรือศักยภาพของนักศึกษาอันจะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ยังยืนในอนาคต	 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปัจจุบัน
อรสา	ภาววิมล	(2560)	ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาอุดมศึกษาปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและการพัฒนาประเทศและนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ	 โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาปัจจุบันของประเทศที่
มุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0	 และนโยบายส�าคัญของรัฐบาลที่มีต่อกระทรวงศึกษาธิการคือการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ	และบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาต้องมีงานท�าและท�างานได้จริง	และการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม	(character	
education)	ทั้งนี้	บทบาทของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านนโยบาย	(policy	unit)	
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โดยได้ด�าเนินการบรรจุการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานไว้ในแผนอุดมศึกษาทั้งระยาวและระยะสั้น	และได้
ก�าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาผ่านเครือข่าย	 กิจกรรมโครงการ	 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรองรับ	 
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	จัดประชุม	สัมมนา	พัฒนา
มาตรฐานหลกัสตูรและบคุลากร	การสร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	ตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายและการด�าเนนิการตาม
มาตรฐานและขับเคลื่อนการด�าเนินงานสู่มาตรฐานสากล

ตัวอย่ำงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
  1. สมำคมสหกิจศึกษำไทย (2559) ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนสหกิจศึกษำดังนี้

				1)	มาตรฐานการประเมินผลต้องเทียบเคียงกับมาตรฐานการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว
			2)	ผู้ประเมินต้องเป็นคณาจารย์นิเทศ	และผู้นิเทศงานหรือพี่เลี้ยง	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับกรณีของการนิเทศงาน	การติดตาม	

และการให้ค�าปรึกษา	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
	 2.1)	การประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศจากสถาบันอุดมศึกษา	และผู้นิเทศงานหรือพี่เลี้ยง
	 2.2)	การประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศจากสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร	และผู้นิเทศงานหรือพี่เลี้ยง
	 2.3)	 การประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับคณาจารย์นิเทศจากสถาบัน

อุดมศึกษาพันธมิตร	 และผู้นิเทศงานหรือพี่เล้ียง	 ในประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการด�าเนินงานในอนาคตของ 
สหกิจศึกษา
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับ

ที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ	
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา	 สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการทั้ง	 9	 ประเภทจึงจ�าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไก
การในการควบคมุ	ตรวจสอบ	และประเมนิการด�าเนนิงานการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดให้มกีาร
ด�าเนินการอย่างมีคุณภาพ	และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	ผู้จัดการเรียนการสอน	ครู	อาจารย์	
แหล่งเรียนรู้	 และการเรียนรู้ของผู้เรียน	 เพื่อให้นิสิต	นักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดเนื่องจาก	TQF	
มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
 1) การจดัการศกึษายดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส�าคัญทีส่ดุ	
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
	 2)	 การจัดการศึกษาต้องเน้นความส�าคัญทั้งความรู้	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม	 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 การกีฬา	 ภูมิปัญญาไทย	 คณิตศาสตร์	
ภาษา	 และความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้	 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนิน
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน	ฝึกทักษะ	กระบวนการคิดการจัดการ	และ 
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา	จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	ฝึกการปฏิบัติ	ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	สื่อการเรียน	
และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

 
2. ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (2556) ก�ำหนดแนวทำงกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของ
ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนสหกิจศึกษำดังนี้

1) การรายงานผลการด�าเนนิงานโดยสถาบนัอุดมศกึษา	จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน	มข้ีอมลูประกอบด้วย	
จ�านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา	กระบวนการสหกิจศึกษาที่สถาบันด�าเนินการ	รายชื่อองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต	รายชื่อโครงงาน/หัวข้อรายงานของนักศึกษา	ผลการประเมิน	และ	รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา	รวม
ทั้งการนิเทศนักศึกษา	ณ	องค์กรผู้ใช้บัณฑิต	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2)	การตรวจเยี่ยม	การด�าเนินงานสหกิจศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	เพื่อติดตามผลการ
ด�าเนินงาน	ผมสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษา	สถาบันอุดมศึกษา	และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค
เพือ่น�ามาปรบักลยทุธ์ในการด�าเนนิงานในปีต่อไป	ทัง้นี	้ในการตรวจเยีย่มอาจจะต้องมกีารหมนุเวยีนสถาบนัและองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต

3)	 การวิจัยผลสัมฤทธิ์	 เพื่อน�าผลการวิจัยมาประกอบการก�าหนดนโยบายและจัดท�ากลยุทธ์	 มาตรการและ
แนวทางการด�าเนินงานสหกิจศึกษาช่วงถัดไป	โดยอาจจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด�าเนินการวิจัย	2-3	ครั้งต่อปี

4)	รายงานสหกจิศกึษาในรอบปีต่อส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่ประมวลผลการด�าเนนิการ	ทัง้
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินการต่อสังคม
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	 3)	ส่งเสริมการด�าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 4)	จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน	ความประพฤต	ิการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ	และ
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ	และให้น�าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณา
	 5)	หลกัสตูรการศกึษาต้องมลีกัษณะหลากหลาย	สาระของหลกัสตูร	ต้องมุง่พฒันาคนให้มคีวามสมดลุ	ทัง้ด้านความรู	้ความ
คิด	ความสามารถ	ความดีงาม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	มุ่งพัฒนาวิชาการ	วิชาชีพชั้นสูง
และการค้นคว้าวิจัย	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม
	 6)	ให้สถานศกึษาร่วมกบับคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กร
วิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบันสังคมอื่น	ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	 7)	ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
หลักกำรประเมินคุณภำพ

เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 และต้องครอบคลุม 
ทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา	 และการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยมีหลักการส�าคัญ	 
5	ประการ	ดังนี้

1)	 เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน	 การจับผิด	 หรือการให้คุณ 
ให้โทษ	 2)	ยึดหลักความเที่ยงตรง	เป็นธรรม	โปร่งใส	มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง	(evidence	based)	และมีความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได	้(accountability)

3)	มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก�ากับควบคุม
4)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5)	มุง่สร้างความสมดลุระหว่างเสรภีาพทางการศกึษากบัจดุมุง่หมายและหลกัการศกึษาของชาตติามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	โดยให้เอกภาพเชิงนโยบาย	แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน

วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
 1) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการด�าเนินการตามภารกิจด้านต่าง	ๆ
	 2)	เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
	 3)	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
	 4)	 เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณชนและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพำะ
 1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก�าหนด	 และสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
	 2)	เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษา	เงื่อนไขของความส�าเร็จ	และ
สาเหตุของปัญหา	รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา
	 3)	 เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัด

	 4)	เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
	 5)	 เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
 1) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
	 2)	การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3)	การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	อันจะท�าให้การผลิตบัณฑิตทุกระดับ	การสร้างผล
งานวิจัย	และการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด	และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
	 4)	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	ผู้จ้างงาน	และสาธารณชนมีข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ
	 5)	สถาบนัอดุมศกึษา	หน่วยงานบรหิารการศกึษา	และรฐับาล	มข้ีอมลูทีถ่กูต้องและเป็นระบบในการก�าหนดนโยบาย	
วางแผน	และบริหารจัดการการศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ได้
แบ่งหลักสูตรเป็น	 2	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 (1)	 หลักสูตร 
ปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ	 เน้นความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างสร้างสรรค์	และ	(2)	หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรือปฏบิตักิารท่ีมุง่ผลติบัณฑติให้มคีวามรอบรูท้ัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั	ิเน้นความรู	้สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชพี
ตามข้อก�าหนดมาตรฐานวชิาชพี	หรอืมสีมรรถนะและทกัษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น	ๆ 	โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ	หรอืสหกจิศกึษา	(ราชกจิจา
นุเบกษา	เล่ม	132	ตอนพิเศษ	295ง,	13	พฤศจิกายน	2558)
		 นอกจากนี	้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
(2558)	 ยังกล่าวว่า	 ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่	(1)	กลุ่มวิชา
หลัก	(core	subjects)	(2)	กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ	(life	
and	career	skills)	(3)	กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	
(learning	 and	 innovation	 skills)	 และ	 (4)	 กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ	สื่อและเทคโนโลยี	(information,	media	and	
technology	skills)	ในบรรดาทักษะทั้ง	4	กลุ่มหลัก	พบว่า

ทักษะชีวิตและอาชีพเป็นกลุ่มทักษะหนึ่งที่คนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้
ใช้บัณฑิตให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	เพราะทักษะนี้จะสะท้อน
ถึงความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น	(adaptability	and	
flexibility)	ความคดิรเิริม่และการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	(initiative	
and	 self-direction)	 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม	
(social	and	cross-cultural	interaction)	ความรบัผดิชอบและ
ความสามารถผลติผลงาน	(accountability	and	productivity)	
รวมทัง้ความเป็นผูน้�าและรบัผดิชอบต่อสงัคม	(leadership	and	
responsibility)	
		 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และอาชีพให้แก่นักศึกษา	 หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละสถาบัน
อุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท�างานในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับหลักสูตรของตน	 
โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของสถาบันเป็นบุคคลที่มีศักยภาพพร้อม
ส�าหรับการท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา	 ทั้งน้ี	 เพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	 
อกีทัง้ในมติขิองการประกนัคณุภาพการศกึษายงัพบว่าอตัราการ
ได้งานท�าของบัณฑิต	 รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คณุภาพของบณัฑติเป็นสิง่ทีห่ลกัสตูรต้องให้ความส�าคญัเป็นอย่าง
มาก	ดงัจะเหน็ได้จากเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2557	 ที่ก�าหนดให้ต้องมีการรายงานผล
การด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับ
หลักสูตร	ระดับคณะ	และระดับสถาบัน	ดังนี้	
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1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรปริญญำตรี
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษำแห่งชำติ 
		 ตัวบ่งชี้นี้ เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ 
ผู้ใช้บัณฑิตที่อย่างน้อยบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก�าหนดไว้ใน	 มคอ.2	 ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้	 (learning	
outcomes)	 ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 กระบวนการประเมินผล
ผู้เรียนในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานด้วยการวัดผล
การเรียนรู้	 (learning	 benchmark)	 ในระหว่างการท�างานในสภาพ
จริงจะสามารถอธิบายได้ว่าการบูรณาการกับการท�างานมีการประกัน
ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจริง	 ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ใน	มคอ.2
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท�ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
		 การเพิ่มอัตราการได้งานท�าของบัณฑิตเป็นผลเนื่องมาจากการเสริมสร้างทักษะการท�างานให้แก่บัณฑิตก่อน
ส�าเร็จการศึกษา	ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นประสบการณ์การท�างานที่นอกเหนือจากการเรียนเฉพาะภายใน
สถาบัน	จึงเห็นไดว้่าการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท�างานจงึเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็น
อย่างมาก	 บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการเรียนจะเป็นบัณฑิตที่พร้อมท�างานทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 โดยการบูรณาการ
แต่ละประเภทจะมจีดุเน้นทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	ประเภททีบ่รูณาการก่อนส�าเรจ็การศกึษา	ได้แก่	พนกังานฝึกหดัใหม่หรอื
พนักงานฝึกงาน	(new	traineeship	or	apprenticeship)	ที่ผู้เรียนพร้อมท�างาน	(ready	to	work)	จะประกันการได้
งานท�าของผูเ้รยีนได้อย่างชดัเจน	หรอืการฝึกปฏบัิตจิรงิภายหลงัส�าเรจ็การเรียนทฤษฎ	ี(post-course	internship)	ที่
เน้นการฝึกงานในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนส�าเรจ็การศกึษา	ผูเ้รยีนต้องใช้ความคดิรวบยอดทีไ่ด้จากการศกึษาตลอด
หลกัสตูรในการท�างาน	จงึเป็นการแสดงศกัยภาพให้ผูใ้ช้บณัฑติพิจารณาและตดัสนิใจรบัเข้าท�างานเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน
		 การประเมินนักศึกษานอกเหนือจากประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้ว	 หลักสูตรต้องท�าการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง	และต้องมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท�าให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจดุอ่อนหรอืเสรมิจดุแข็งของตนเองได้	กระบวนการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท�างานจงึสามารถ
ช่วยสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักศึกษาในการท�างาน	 การวัดผลการเรียนรู้จะเน้นการประเมินสมรรถนะ	
(competency-based	learning)

	ตลอดหลกัสตูร	มกีารปรบัปรงุกระบวนการเรยีนอย่างต่อเนือ่ง
ทีส่ามารถประกนัได้ว่าผู้เรยีนมผีลลพัธ์การเรยีนรูต้ามทีก่�าหนด

2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
	 ตั วบ ่ งชี้นี้ ก� าหนดให ้คณะจัดให ้มีบริการด ้ าน 
ต่าง	 ๆ	 แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษา	 ซึ่งรวมถึงการบริการจัดหางาน	 แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 และการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท�างานไม่สามารถกระท�าได้เพียงล�าพัง
ภายในสถาบัน	หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากแหล่งเรียน
รู้ในสภาพจริงที่หลากหลาย	 ความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตจึง
ช่วยให้คณะมีฐานข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดงาน
ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาต่าง	 ๆ	 อีกทั้ง	 ก่อนที่
ผู้เรียนจะไปปฏิบัติงาน	 คณะต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
ทักษะอาชีพนอกเหนือจากทักษะวิชาการให้แก่นักศึกษา	 
ซึ่งเป็นการให้บริการพื้นฐานให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
	 ตัวบ่งชี้นี้ก�าหนดให้สถาบันต้องจัดให้มีบริการด้าน
ต่าง	ๆ 	แก่นกัศกึษาและศษิย์เก่าในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา	เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ที	่1.5	ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ	 การด�าเนินงานบูรณาการเรียน
กับการท�างานจึงควรกระท�าในระดับของสถาบัน	 ไม่ใช่เพียง
แค่หลักสูตรหรือคณะเท่านั้น	
 
	 กล่าวโดยสรุป	 การบริหารจัดการหลักสูตรจึงเป็น
หน้าที่ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ใน
หลักสูตรต้องร่วมกันจัดการศึกษาที่สามารถสร้างบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิต	 
ซึ่งไม ่ใช ่เพียงแค่จัดการศึกษาที่ตอบเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาเท่านั้น	 หากแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ
ยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนต้องสะท้อนถึงศักยภาพ 
ที่ แท ้จริ งของบัณฑิตแต ่ละรายอย ่างมีประสิทธิภาพ	
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบัการท�างาน
จึงเป็นค�าตอบส�าหรับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน
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บทที่ 10
แนวโน้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน
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การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเป็นรูปแบบที่มุ่งสร้างคน	สร้างงานและสร้างชาติ	
เป็นการจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
การเมืองเพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน	 	 โดยขอน�าเสนอแนวโน้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท�างานในลักษณะ	ดังต่อไปนี้		

 1. เปลี่ยนแปลงได้ (dynamics)
		 การเรียนการสอนเชิ งบูรณาการกับ
การท�างานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ
แวดล้อมและสังคมในอนาคตที่ เปลี่ยนแปลง	
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการการจัดการศึกษา	 โดย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษา	
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา	 และสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วม
มือในการพัฒนาการศึกษาที่รองรับกระแสโลกา 
ภิวัตน์	 	ประเทศไทยและหลาย	ๆ	ประเทศต่างมุ่ง
ผลิตบัณฑิตและก�าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ		
	 กรณีประเทศไทยต้องผลิตก�าลังคนให้
สอดรับกับ	 10	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:	 กลไกขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคตทีส่ามารถเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศจากทีเ่ป็นอยูใ่ห้
สูงขึ้น	รวมทั้งเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก	แบ่ง
เป็น	2	กลุ่มดังนี้	
  1)  กำรต ่อยอด 5 อุตสำหกรรม
เดิม	ประกอบด้วย	อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวกลุ ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ	 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	 และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	 กลุ่มเหล่านี้มีฐานที่
แข็งแรงแต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	
ให้มีการวิจัยและพัฒนา	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสู่
นานาชาติ	 
  2) กำรเพิ่ม 5 อุตสำหกรรมอนำคต	ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน	 และมีผู ้สนใจลงทุน	 มีรากฐาน
สืบเนื่องมาจากการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีใน
ปัจจุบัน	 ประกอบด้วย	 อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์
เพื่อการอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส์	 อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร	 (คณิศ	 แสงสุพรรณ,	 2558)	
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ถูกวางไว้เป็นกลไกหลัก
ของการปรับโครงสร้างภาคการผลิต	 ทั้งเกษตร
อุตสาหกรรมบริการให้ก้าวไปข้างหน้า	โดยท�าหน้าที่
เป็นศนูย์รวมกจิกรรมเพือ่เพิม่การลงทนุของประเทศ	
และสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
ระยะ	10	ปีข้างหน้า
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 2. กำรบูรณำกำร (integrated)
		 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 เป็นการน�า
ศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง	 ๆ	 ที่สัมพันธ์กันน�ามาผสมผสานได้อย่าง
กลมกลนื	เพือ่จดัการเรยีนการสอนภายใต้หวัข้อเดยีวกนั	เชือ่มโยงกนั
โดยเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนมากกว่าการให้เนื้อหาโดยผู้สอน		
นอกจากนีม้กีารบรูณาการร่วมกบัแหล่งเรยีนรู	้และแหล่งเรยีนรูน้ัน้มี
การพฒันาจดับรกิารทางการศกึษาทีม่คีณุภาพมากข้ึน	ผูท้ีเ่ป็นแรงงาน
สามารถขอเทียบโอนความรู้	 ประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการ
ศึกษาสูงขึ้นได้	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีส่ร้างผลผลติและมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิตามยคุสมยั	เช่น	
ปัจจบุนัการแพร่กระจายของสือ่ดจิทิลัช่วยให้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ทกุ
ที่ทุกเวลา	การใช้สมาร์ตโฟน	(smart	phone)	และห้องเรียนเสมือน
จริงแบบ	 3	 มิติเป็นสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 การออกแบบหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท�างาน	และการประเมินผลการปฏิบัติเน้นการผสมผสาน
การเรียนร่วมกับการท�างาน	 สามารถจัดการเรียนรู้แบบเปิดและทาง
ไกล	(Open	and	Distance	Learning:	ODL)	การน�าประสบการณ์
ส่วนตัวและการท�างานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา	 และการน�าระบบการ
เรียนการสอนในสถานที่ปฏิบัติงานจริงมาประยุกต์ใช	้ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงต่อความยั่งยืน	 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท�างาน	 คือคุณสมบัติหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการมีส่วนร่วมของ 
ผูเ้รยีน	เมือ่มกีารประเมนิหลกัสตูรการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกบั
การท�างานจะสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนที่ต้องพิจารณาร่วมกันตลอด
จนให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	 รวมถึงการวิจัยและการ
พิจารณาในอนาคต	(Leal,	2016)

3. กำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม                                          
(climate change)
		 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก	 ถูกน�ามาใช้ใน
การวิเคราะห์หรือพิจารณาศักยภาพทั่วไปของปรากฏการณ์เพื่อการ
ปรับโครงสร้างสถาบันทางสังคมสมัยใหม่	 เช่นเดียวกับการวิเคราะห์
ผลกระทบเพื่อการวิจัยและการศึกษาทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 (John	A.	Paulson,	2016	อ้างถึงใน	 เกรียงศักดิ์	
เจริญวงศ์สักดิ์,	2560)	สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	อิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การไหลเวียนของน�้าและกิจกรรมของ
มนุษย์เปลี่ยนแปลงไป	 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสาเหตุของ
ผลกระทบต่อผู้คนและทางเลือกในการตอบสนองต่อสังคม	

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

		 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 ยังเป็นเรื่องที่
ดึงดูดความสนใจในระดับนานาชาติด้วย	 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งก�าลังศึกษาแนวทางปรับปรุงความพร้อมในการท�างานของผู้ส�าเร็จ
การศึกษา	 กิจกรรมเชิงบูรณาการที่ประสบความส�าเร็จสามารถน�าไปสู่
การเป็นแรงงานที่ยั่งยืนส�าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต	 เช่น	
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียหลายแห่งก�าลังด�าเนินการเพื่อให้โอกาส 
ดังกล่าวแก่นักศึกษาทุกคน	 แต่ยังมีอุปสรรคด้านการรับรู้ส�าหรับผู้เรียน
บางคน	 ถึงแม้ว่าจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	 มีการด�าเนินการมากมายเพ่ือ
ช่วยให้กลุ่มนักศึกษามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปีแรก	ๆ	อุปสรรคของการเข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กบัการท�างาน	ยงัไม่ได้รบัการแก้ปัญหา	การให้ความส�าคญักบัการมส่ีวน
ร่วม	 การรวมตัวทางสังคมของรัฐบาลและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการที่มี
ระบบและข้อมลู	เพือ่ปรบัปรงุผลการเรยีนก่อนส�าเรจ็การศึกษาส�าหรับผู้
เรียนทุกคน	(Peach	and	Other,	2016)
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	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ที่ท�างานในสาขา 
ต่าง	 ๆ	 ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน	 ความเหมาะสมของผลผลิต	 
การแพร่ระบาดหรืออุบัติใหม่ของศัตรูพืชและโรคที่เพิ่มขึ้น	 การลดผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนต้องวางแผนปรับตัวทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานจึงจ�าเป็นต้องประยุกต์และปรับเปลี่ยน 
วิธีการจัดการเรียนการสอนส�าหรับแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้น

4. มีควำมหลำกหลำย (diversity)
		 หลายคนมองเรื่องความหลากหลายในเชิงบวก	 กล่าวคือ	 ความ
หลากหลายท�าให้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้	 และก้าวข้ามสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่
เราคุ้นเคยเพื่อไปเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 ในชีวิตจริงความหลากหลายมีความส�าคัญ
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ต่าง	 ๆ	 เพ่ือไปสู่ความ
ส�าเร็จด้วยการใช้ศักยภาพที่มาจากความแตกต่างของแต่ละคน	 ส�าหรับ 
มุมมองทางการศึกษาความหลากหลายนี้จ�าเป็นมากในห้องเรียน	 เพราะจะ
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนให้มีสภาพเช่นเดียวกับโลกความเป็นจริง	
และยังกระตุ้นผู ้เรียนให้เรียนรู ้แนวคิดหรือวัฒนธรรมใหม่	 ๆ	 ที่ไม่คุ ้นเคย 
มาก่อน	ผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นสงัคมซ่ึงมคีวามหลากหลายจะสามารถท�าความเข้าใจมมุ
มองหรอืแนวคิดต่าง	ๆ 	ได้ดกีว่า	ทัง้นี	้จะช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจตนเองมากขึน้ ภาย
ใต้ประเด็นที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้

 ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ (culture international)
สงัคมโลกในอนาคตจะมรีะบบเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละการค้าแบบไร้พรมแดน	มคีวามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และการสือ่สารอย่างมาก	สงัคมโลกจะแคบลงมีการลืน่ไหลระหว่างวฒันธรรมมากขึน้	ผลกระทบของวฒันธรรมในมมุต่าง	ๆ 	บรษิทั
ที่มีผลิตภัณฑ์ถูกต้องสมบูรณ์ต้องการตอบสนองผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 	 เมื่อองค์กรย้ายเข้ามาในภูมิภาคที่มีความ
แตกต่างทางวฒันธรรมเผชญิกบัอปุสรรคมากมาย	เช่น	ภาษา	บรรทดัฐาน	ความเชือ่	รสนยิม	และความชอบ	เป็นต้น	หากองค์กรไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการขยายตัวได้อย่างเต็มที่	การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ในบริบทการสื่อสารท่ีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้น	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท�างานจ�าเป็นต้องพิจารณาประเด็นนี้		เพื่อปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อผสมผสานอย่างกลมกลืน	และให้เป็นที่
ยอมรับของแต่ละวัฒธรรมในสังคมโลก			

 เอกลักษณ์ (identity) 
	 ผู้เรียนแต่ละสถานศึกษาแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกันความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 	 การ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดคิดเป็นสิ่งส�าคัญต่อความอยู่รอด	 การศึกษาของไทยต้องยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงาน
คุณภาพ	(knowledge	workers)	ที่เข้มแข็ง	และสามารถแข่งขันได้	มีการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน	 ภาครัฐรวมถึงสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
หลากหลาย	มคีวามเป็นอจัฉรยิะบคุคลแตกต่างกนั	ซึง่ควรได้รบัการสนบัสนนุแตกต่างกนัด้วย	อกีทัง้สถานศกึษาควรเปิดกว้างแสดง
ให้เห็นถึงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์		และเพื่อการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข	

 มีควำมยืดหยุ่น (flexibility) 
		 		 การปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์	หรอืความสามารถในการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์เพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุและให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	 	 ผู้เรียนในระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 จ�าเป็นต้องมีความคิดแบบ
ยืดหยุ่น	 คือคิดหาค�าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง	 ดัดแปลงจากส่ิงหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้	 ซึ่งความคิดนี้อาจเกิดจาก
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานหลายรูปแบบ	มีระบบการศึกษาออนไลน์	 รวมถึงการพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต	(credit	bank)	ที่เก็บชั่วโมงการท�างานไปเทียบกับหน่วยกิตในสถานศึกษา	ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้โอกาส
แก่กลุม่บคุลากรภาคแรงงาน	ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร		ดงันัน้	ระบบการท�างานและระบบการศกึษาจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการเคยีงคูก่นั
ไป		

 ควำมยั่งยืน (sustainable)  
 	 ความคงทนของระบบและกระบวนการด้านการศึกษา	 	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องเร่ิมตั้งแต ่
การออกแบบหลกัสตูร	ต้องพจิารณาถงึแนวโน้มการจดัการศกึษาในอนาคตควรเป็นระบบเปิดมากขึน้และส่งเสรมิการศกึษาตลอด
ชีวิต	เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล	เน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา	เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เน้นคุณธรรมและจริยธรรม	
ส่งเสริมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ	การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่จะ
ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน



168 169

		 หน้าที่ของผู้สอน	สร้างกลไก	สร้างเงื่อนไขให้คนแต่ละคน 
ดึงความสามารถออกมา	แจ็ค	หม่า	(Jack	Ma)	แสดงปาฐกถาในหัวข้อ	 
“Global	Trade	Revolution:	Building	a	New	e-Trade	Platform	 
for	SMEs”	กล่าวถึงการสร้างอาชีพ	และการศึกษาส�าหรับคนรุ่นใหม่ไว้
ว่า	“คุณเองคือคนที่ต้องสร้างวิชาชีพให้กับตัวคุณ	นั่นก็คือการหา	 
knowledge	และ	wisdom	ให้กับตัวเอง		knowledge	คือ	สิ่งที่คุณ
เรียนรู้		wisdom	คือ	สิ่งที่คุณสั่งสมประสบการณ์มา”		

	 สังคมปัจจุบันกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โลกก�าลังประสบ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทุก	 ๆ	 ด้าน	 การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 เพื่อการจัดการความยั่งยืนซึ่งมีการ 
บูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อลด
หรือแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 รวมถึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็น
ก�าลังแรงงานส�าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต		

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน

5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรในประเทศไทย (WIL Thailand)
	 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานในประเทศไทย	มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของ
สงัคมโดยเน้นการเรยีนร่วมกบัการท�างาน	หรอืมเีป้าหมายเพือ่ผลติบณัฑติทีม่สีมรรถนะพร้อมท�างานในตลาดงาน	การจดัการศกึษา
เชงิบรูณาการกบัการท�างานเป็นการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนมโีอกาสประยกุต์ใช้ความรู้	ทกัษะการท�างาน	และทกัษะ
เฉพาะทีส่มัพนัธ์กบัวชิาชพีได้รูจ้กัชวีติการท�างานทีแ่ท้จริงก่อนส�าเรจ็การศกึษา	ซึง่เป็นความร่วมมอืทีไ่ด้รบัประโยชน์ด้านการพฒันา
ปรับปรุงงานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา	มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ที่ด�าเนินงานจัดการศึกษาแบบภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ	เอกชน	และสมาคมวิชาชีพ
	 กรณีตัวอย่างด�าเนินงานที่ประสบผลส�าเร็จ	 ได้แก่	 	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ	 ส�านัก
วิชาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 หลักสูตรการตลาด	 (การจัดการการค้าปลีก)	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 วิทยาลัยศิลปะ	 สื่อ	 และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม	่คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 
การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 สาขาวิชาการ
จัดการเชิงประยุกต์	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล	 ใช้รูปแบบแซนด์วิชแบบบาง	 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า	 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	และหลักสูตรการจัดการ	วิทยาลัยน่าน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	 นอกจากนี้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.) มีนโยบายและ
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีภาครัฐ	 ให้ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม	 เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ	2557	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนให้ตรงกับงาน	มีงานรองรับ	ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการท�างาน	เช่น	
โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน	บริษัท	 โซนี่	 เทคโนโลยี	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ
บริษัท	ชิน-เอทซุซิลิโคนส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นต้น

6.  สมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในอำเซียน (ASEAN competency)
	 ค�าว่า	 สมรรถนะ	 ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานเขียนของ	 R.	W.	White	 ในปี	 ค.ศ.	 1959	 ที่เก่ียวข้องกับการกระตุ้นผล
การท�างาน	 (performance	motivation)	 แต่ที่ได้รับความสนใจมากคือช่วงต้นทศวรรษที่	 1970	 ที่	 ศาสตราจารย์	 David	 C.	 
McClelland	แห่งมหาวิทยาลัย	ฮาร์วาร์ด	ตีพิมพ์งานวิจัยในปี	ค.ศ.	1973	ชื่อ	“Testing	for	Competence	Rather	Than	for	
Intelligence”	 โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ท�างานดีตามเกณฑ์และท�างานไม่ได้ตามเกณฑ์ในเรื่องความส�าเร็จและความล้มเหลว			 
ซึ่งผลการศึกษา	 พบว่า	 “ผู้ท�างานเก่งไม่ใช่คนท่ีเรียนเก่ง	 แต่ต้องเป็นคนที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่	
เพื่อประโยชน์ในงานที่ท�าจึงเรียกว่าคนนั้นมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานนั้น	 ๆ”	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได ้
นยิามค�าว่า	“สมรรถนะ”	ว่าเป็นคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของบคุลากรทีเ่ป็นผลมาจากการความรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	ตลอดจน
คุณลักษณะอื่น	ๆ	ที่ท�าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น	ๆ	ในองค์กรสมรรถนะไม่ได้เป็นคุณลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งของบุคลากรแต่เป็นกลุ่มคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม	 ซึ่งท�าให้บุคลากรที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันอาจจะมี 
สมรรถนะแตกต่างกันได้	เช่น	ทักษะความช�านาญ	ความรู้ความสามารถ	อุปนิสัย	แรงจูงใจ	แรงผลักดัน	ความรู้สึกนึกคิด	เป็นต้น
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บณัฑติจ�าเป็นต้องมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน		โดยบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาต้องได้รบัการพฒันา
ขดีความสามารถในการแข่งขันได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	การแลกเปลีย่นแรงงานภายในตลาดอาเซียนเป็นปัจจยัความส�าเรจ็
ที่ส�าคัญคือ	การรับรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวของบุคคล	เพราะปัญหาที่ต้องเผชิญคือเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมของ
แต่ละประเทศ		เช่น	กรณกีารจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกับการท�างานนานาชาต	ิประเดน็การสือ่สารโดยเฉพาะภาษาองักฤษถอืว่า
เป็นหัวใจหลัก	ดังนั้น	ผู้สอนต้องปรับวิธีการสอนและพัฒนาวิชาชีพของตนเพื่อพัฒนาผู้เรียน	โดยผ่านการพัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม	ตลอดจนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับองค์กรภาคีทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง	น�าไปสู่ความคิดสร้างสรรค	์และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
	 กรณีอาเซียน	 องค์ประกอบที่ใช้ในการเพิ่มสมรรถนะการประกอบวิชาชีพและความสามารถท�างานข้ามวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนของบัณฑิตไทย	 ประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบ	 คือ	 การเรียนรู้ความแตกต่างหลักระหว่างชนชาติ	 ทัศนคติเชิง
บวกระหว่างชนชาติ	การใช้ภาษาอังกฤษระหว่างชนชาต	ิความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางและความเชี่ยวชาญอื่นที่สัมพันธ์กัน	
การสื่อสารและการท�างานข้ามวัฒนธรรม	และการท�างานเป็นทีม	(วิเชียร	พันธ์เครือบุตร,	2557)

แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต
	 	 จากแนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม	 10	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	 	 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น	รวมทั้งเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของไทยที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโครงสร้างประชากร	 และโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใน 
ป	ี2050	(เกรียงศักดิ์,	2557;	กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2559)	สังคมโลกในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ	คนเกิดน้อยลงและอายุยืนมาก
ขึ้น	ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ	2	รอง
จากประเทศสิงคโปร ์และปี	2050	ไทยจะมีผู้สูงอายุถึงประมาณร้อยละ	25	ของประชากรทั้งหมด		

	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อผู้สูงอายุ	 จึงเป็นประเทศเป้าหมายเพ่ือการ 
พักผ่อนและการท่องเที่ยวระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น	 ยุโรป	 หรือออสเตรเลีย	 ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องมีการบริการที่ดีและมีความพร้อมเรื่องการอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ	สถานพยาบาล	 โรงแรม	 ร้านอาหารส�าหรับ 
นักท่องเที่ยว	จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้	

สมรรถนะแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	
1)	 สมรรถนะหลัก	 (core	 competency)	

เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คนในองค์กรส่วน
ใหญ่จะต้องมีอยู่ในตัวของทุกคน	ซึ่งจะท�าให้บุคลากร
นั้นสามารถท�างานให้องค์กรและอยู่กับองค์กรได้ใน
ระยะยาว	 เช่น	 ความรู้ด้านการบริหารเชิงสมรรถนะ	
ภาษาอังกฤษ	ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์	การมีจิต
ส�านึกในการให้บริการ	เป็นต้น		

2)	 สมรรถนะตามสายงาน	 (functional	
competency)	 คือ	 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่คนในสายงานนั้น	 ๆ	 จะต ้องมี เพื่อท�างานให ้ 
ส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 ความรู้	 
ในการตรวจสอบบัญชี	 ทักษะการหาท่อรั่วใต้ดิน	 
การบริหารเชิงสมรรถนะ	เป็นต้น		

3)	 สมรรถนะของมืออาชีพ	 (professional	
competency)	 คือ	 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมพิเศษ
ซึ่งสมรรถนะของมืออาชีพนี้มีความจ�าเป็นส�าหรับ
คนในบางต�าแหน่งจะต้องมี	 เพื่อให้สามารถบริหาร 
จัดการให้เกิดผลส�าเร็จ	 โดยส่วนใหญ่แล้ว	 สมรรถนะ
ของมืออาชีพนั้นจะต ้องมีอยู ่ ในตัว 	 และเป ็น
สมรรถนะที่มากกว่าสมรรถนะหลักโดยทั่ว	ๆ	ไป	เช่น	 
ความสามารถพิ เศษในการสร ้างกระแสความ 
ร่วมมือ	 การบริหารงานในภาวะวิกฤต	 การบริหาร
จัดการความขัดแย้ง	เป็นต้น	
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	 เมือ่ประเทศไทยจะเปลีย่นเป็นสงัคมผูส้งูอายใุนปี	2050		การจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท�างานของไทย		 
ควรเตรยีมความพร้อมให้สอดรบัในด้านทรพัยากรทนุ	ทรพัยากรมนษุย์	ระบบทีร่องรบัด้านสขุภาพ	การอ�านวยความ
สะดวกด้านต่าง	ๆ	รวมถึงความปลอดภัยในด้านที่อยู่อาศัย	อาหาร	และการเดินทางให้เป็นไปอย่างครบวงจร	รวมไป
ถงึมนีโยบายท่ีเก่ียวข้องกับผูส้งูอายโุดยตรงมากขึน้		และเร่งพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรในประเทศทัง้ภาครฐั	ภาค
เอกชนและภาคประชาชนให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต

กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท�ำงำนในอนำคตจะเปลี่ยนไป 

1)	 การบูรณาการกับการท�างานในโลกเสมือนจริง	(virtual	WIL)	มีการท�างานบนอิเทอร์เน็ตมากขึ้น 
สถานที่ท�างานเป็นแบบไร้ผู้ร่วมงาน	 ไร้ข้อจ�ากัดเรื่องสถานที่และเวลาท�างาน	 แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
จะเปลี่ยนไปเป็นโลกเสมือนจริงมากขึ้น	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานแบบเดิมไม่สามารถน�า
มาใช้ได้อีกต่อไป

2)	 เน้นทีผ่ลลพัธ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากกว่ากระบวนการ	กระบวนการเรยีนรูจ้ะเน้นความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน	เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
ผู้เรียนกลุ่มเดียวกันแต่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน	มากกว่าการผลิตบัณฑิตแบบอุดมคต ิ
แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้จริง

3)	 ผูใ้ช้บณัฑติจะเป็นผูก้�าหนดรปูแบบการเรยีนการสอน	เนือ่งจากอทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท�าให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง	 ท�าให้รูปแบบการประกอบธุรกิจต้องปรับตัว 
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด	 ความต้องการ 
บุคลากรเปลี่ ยนไป	 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในสภาพจริงต ้องปรับตาม 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ผู้เรียนจากสถานศึกษาที่ไม่ปรับตัวอาจอยู่ในสภาพว่างงาน	 ผู้ใช้บัณฑิตจะเป็นคน
ก�าหนดวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บุคลากรตามที่ต้องการและพร้อมท�างานได้ทันที

4)	 ไม ่ มี รูปแบบการจัดการ เรี ยนการสอนที่ ต ายตั ว 	 จากแนวโน ้ม ในอนาคตที่ กล ่ าว 
มาทั้ง	 3	 ข้อ	 การจัดการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา	 เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ของ สั งคม โลกและความก ้ า วหน ้ าทาง เทค โน โลยี ก ารสร ้ า ง เกณฑ ์หรื อข ้ อก� าหนดต ่ า ง 	 ๆ 
เพื่อควบคุมและให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาก�าลังคนของประเทศไทย	 	 และไม่สามารถ
แข่งขันได้กับประเทศอื่น	ๆ	ในเวทีโลก

กำรเคลื่อนย้ำยทำงกำรศึกษำ 
ค�าสั่ งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 

ที่	 29/2560	 เรื่อง	 การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต ่างประเทศ	 
รายละเอียดระบุว่า	 “เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล	 
จ�าเป็นต้องเสรมิสร้างองค์ความรู	้เทคโนโลย	ีและวทิยาการ
ที่มีคุณภาพและทันสมัย	 ให้กับเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากร
บุคคลส�าคัญของชาติ	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายทอดความรู ้	 ความเชี่ยวชาญดังกล่าวจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ	 เพื่อจะได้
น�าองค์ความรู ้	 ที่ได ้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ 
ภาคตะวันออก	 (eastern	 economic	 corridor)	 ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง	 รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
กับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย	 
ซึ่งจะยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทย
ไปสู่การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต	 และรองรับการด�าเนิน
การปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ที่ ได ้รับความเห็นชอบจากประชามติได ้บัญญัติ ไว ้”  
จากกรณีนี้จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของสถาบันการ

ศึกษาต่าง	 ๆ	 ที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	 วิธีการ	 รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและคงอยู่ได้ต่อไป	 
การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป	 	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท�างานสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานจริงและสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ	 การจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพต้องมีความร่วมมือที่ดีระหว่าง	 สถานศึกษา	
แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง	 ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือพัฒนาทักษะเชิง
วิชาชีพ	 และผู้เรียน	 รวมทั้งมีระยะเวลาพอเพียงในการฝึก
ปฏิบัติ	 	 การศึกษาในยุคประเทศไทย	 4.0	 มีความหมาย
มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคน
เท่านั้น	 แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์	 นอกจากให้
ความรู้แล้วต้องเสริมสร้างให้เป็นคนรักที่จะเรียน	 มีคุณธรรม	
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	 นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก	
ขณะเดียวกันประเทศไทย	 4.0	 คือ	 การพัฒนาประเทศให้
มีความทันสมัย	 มีรายได้มากขึ้น	 และก้าวพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 โดยจะต้องผลิตนวัตกรรม
ใหม่	 ๆ	 เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ	 สามารถ
ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย	 การออกแบบพัฒนา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการกับการท�างานจ�าเป็น
ต้องออกแบบให้ตอบโจทย์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 และ 
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบันการศึกษา	 ความต้องการ
ของผู้เรียน	 ตลอดจนตอบสนองความต้องการก�าลังคนที่มี
ศักยภาพในการท�างาน		และเป็นทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ของประเทศไทย
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