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• การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงาน
(Work-integrated Learning)
สิ่งสำคัญของการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. (KMUTT Student
Qualification: KMUTT QF) และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต คือ การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการทำงานรวมกับหนวยงานรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได
สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงาน (Work-integrated
Learning: WiL) เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัสการทำงานของหนวยงานพันธมิตร เกิดการประมวลผล
องคความรูที่ไดรับจากในหองเรียนมาประยุกตใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานฝกทักษะ ภายใตการ
ดูแลอยางเปนระบบและใกลชิดจากอาจารยของมหาวิทยาลัยและพี่เลี้ยงจากสถานฝกทักษะ โดยสถานฝก
ทักษะ หมายถึง สถานที่ดำเนินกิจการของหนวยงานพันธมิตร ไมวาจะเปน สำนักงาน หองปฏิบัติการ โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมไปถึงพื้นที่ตางๆในชุมชนหรือสังคมทั้งในและตางประเทศ
การสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการฝกทักษะรูปแบบ WiL นั้น หลักสูตรตาง ๆ จำเปนตองกำหนด
ผลลัพธของการเรียนรู (Learning Outcome) ที่ชัดเจน ตรงตามความตองการของหนวยงานพันธมิตรใหแก
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูและเขาใจในสิ่งที่ตนเองพึงปฏิบัติเมื่อสำเร็จจากการฝกทักษะ รวมทั้งเปน
ตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดและประเมินผลอีกดวย
อย า งไรก็ ต ามผลลั พธ การเรีย นรู ของนั กศึ กษาในแตละหลักสูตรจะแตกตางกันไป อัน เนื่องมาจากความ
เชี่ยวชาญและความจำเปนของแตละศาสตรวิชา โดยมหาวิทยาลัยไดกำหนดทักษะเบื้องตนที่นักศึกษาพึงมี
ภายหลังจากการเขารวมฝกทักษะรูปแบบ WiL ดังตอไปนี้
การเชื่อมโยงระหวางวิชาการ
กับการทํางานจริง
(Theory Application)
มีทักษะการแกปญหา
(Problem Solving)

ใฝเรียนรูและสามารถ
สืบคนขอมูลไดดวยตนเอง
(Self - learning)

ความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม
(Teamwork Skills)

วินัยในการทํางาน
(Self - discipline)

ทักษะที่นักศึกษา WiL
ควรไดรับการพัฒนา

การวางแผนเปนและทําตาม
แผนงานได
(Management Skills)

การมีทัศนคติที่ดีตองาน
ที่ไดรับมอบหมาย
(Positive Attitude)

ทักษะเบื้องตนที่นักศึกษาพึงมีภายหลังจากการเขารวมฝกทักษะรูปแบบ WiL
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การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ
1) นักศึกษาต องใช ความรู ที่ เรีย นมา รวมแกไขป ญหาที่เ กิดขึ ้นจริง ณ สถานฝกทักษะ สงผลให
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จำเปนในการทำงาน อาทิ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการ
แกปญหา (Problem-solving Skills) และทักษะการประยุกตทฤษฎี (Theory Application Skills) เปนตน
2) นักศึกษาตองทำงานเต็มเวลาที่สถานฝกทักษะ ไมนอยกวา 4 เดือน เพื่อใหนักศึกษามีเวลาที่จะ
เรียนรูและสามารถแกไขโจทยปญหาใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งสามารถซึมซับ (Assimilate) วิถีการ
ทำงานของมืออาชีพในสถานฝกทักษะ (Professional Skills)
3) คณะหรือภาควิชาตองมีระบบการดูแลนักศึกษา เพื่อใหแนใจวานักศึกษาไดพัฒนาทักษะตาง ๆ
ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL สามารถดำเนินการไดหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับสาขาวิชา
ประเภทและขนาดของหนวยงานพันธมิตร ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานของ WiL เปนไปตามมาตรฐานของ
มจธ. ในป 2554 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสวนงานบูรณาการการเรียนรูร วมกับการทำงาน (Work-integrated
Learning Office) หรือสวนงาน WiL ภายใตสถาบันการเรียนรู (ปจจุบันยายไปสังกัดกลุมงานนวัตกรรมและ
พันธมิตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงานอยางมีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและจำนวน
หลักสูตร โดยมีการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL อยางมีคุณภาพ
ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL ไมเพียงเกิดขึ้นตอตัวนักศึกษาเทานั้น แตยังเกิด
ขึ้นกับผูมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวดวยเชนกัน อาทิ บุคลากร มจธ. ที่ได
มีโอกาสในการสรางประสบการณผานการนำความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาใหกับหนวยงานพันธมิตร
และบุคลากรของหนวยงานพันธมิตรจะไดรับความรูและความสามารถในการฝกทักษะการเปนพี่เลี้ยงใหกับ
นักศึกษา ซึ่งถือเปนการพัฒนาตนเองไปพรอมกับการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเกิดการสะสมองคความรูใหกับ
องคกร สามารถนำผลลัพธที่ไดจากการวิจัยรวมกับนักศึกษาไปประยุกตใชในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย
ผลการดำเนินงานของสวนงาน WiL ประจำป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1) การตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในชวงป 2563-2564 ประเทศไทยไดรบั ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ในหลายมิติ ซึ่ง
รวมถึ งระบบการศึ กษาไทยที ่ ถูกผลั กดั นใหเกิดการเปลี่ย นแปลงในรูป แบบใหมอยางรวดเร็ว ดว ยระบบ
การศึกษาแบบใหมนี้ สงผลใหบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนเกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ มา
ประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอนแบบใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได

การจัดการเรียนรูของ WiL ที่เปลีย่ นแปลงไปอันเนื่องมาจากสถานการณ COVID-19
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จากภาพขางตนแสดงใหเห็นวาตลอดป 2563-2564 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 1/2563
กระทั่งภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการศึกษาใน มจธ. โดยไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเปนแบบออนไลนอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเปน
ครั้งแรกของมหาวิ ทยาลัย โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไมเพีย งแตสงผลตอการจั ดการเรีย นการสอนใน
หองเรียนเทานั้น การฝกภาคปฏิบัติตางๆ รวมไปถึงการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL จำเปนตองปรับเปลี่ยน
ตามไปดวย
การเรียนการสอนในรูปแบบ WiL จากเดิมที่กำหนดใหนักศึกษาตองทำงานเต็มเวลาที่สถานฝก
ทักษะ เปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือน นั้น จึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและการบริหารจัดการ ซึ่งจะแตกตางกันไป
ในแตละหลักสูตรและสาขาวิชาของนักศึกษา โดยสวนงาน WiL ไดดำเนินการสำรวจจำนวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการรวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรรูปแบบ WiL มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการในรูปแบบ WiL
นักศึกษาที่เขารวมโครงการในรูปแบบ WiL ประจำปการศึกษา 2563 (สิงหาคม 2563 –
พฤษภาคม 2564) มี จ ำนวนทั ้ งสิ ้ น 594 คน แบงออกเปน ระดับ ปริญ ญาตรี จำนวน 550 คน และระดั บ
ปริญญาโท จำนวน 44 คน ดังนี้
ปริญญาตรี
คณะ
สาขา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (FIET)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ (PPT)
(FIET)
เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน (ETM)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (IDT)
วิทยาศาสตร (FSci)
วิทยาศาสตร (FSci)
คณิตศาสตร (MTH)
เคมี (CHM)
จุลชีววิทยา (MIC)
ฟสิกสประยุกต (PHY)
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (CSS)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (FST)
สถิติ (STA)
วิศวกรรมศาสตร (FoE)
วิศวกรรมศาสตร (FoE)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร(นานาชาติ) (CPE-Inter)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (ENE)
วิศวกรรมโยธา (CVE)
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) (CVE-Inter)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
วิศวกรรมวัสดุ (MEN)
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (FIBO)
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม
วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (FRA)
(FIBO)

นศ. ป.ตรี (คน)
232
55
85
92
92
20
28
2
7
20
8
7
87
24
28
5
2
26
2
18
18
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คณะ
สาขา
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (SoA+D)
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เทคโนโลยีมีเดีย (MDT)
(SoA+D)
สถาปตยกรรม (นานาชาติ) 5 ป (ARC)
ออกแบบนิเทศศิลป (นานาชาติ) (CMD)
รวม

นศ. ป.ตรี (คน)
121
28
60
33
550

หมายเหตุ
1. ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (การสำรวจขอมูลอยางเปนทางการโดยการรวบรวมขอมูลจากผูป ระสานงานใน
แตละหลักสูตร/ คณะผานแบบฟอรม FTE – WiL)
2. คณะและสาขา/โครงการของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ไมมีนักศึกษาเขารวมฝกทักษะรูปแบบ WiL ในปการศึกษา 2563
ดังนี้
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จำนวน 1 สาขา ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
• คณะวิศวกรรมศาสตร (FoE) จำนวน 4 สาขา ไดแก วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต (APE) วิศวกรรม
คอมพิวเตอร (CPE) วิศวกรรมเครือ่ งมือ (TEN) วิศวกรรมไฟฟา (EEE)
• สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (SoA+D) จำนวน 1 สาขา ไดแก สถาปตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
5 ป (INA)

ปริญญาโท
คณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (SEEM)
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (SEEM)
วิศวกรรมศาสตร (FoE)
วิศวกรรมศาสตร (FoE)

สาขา/โครงการ
ทักษะวิศวกรรมพลังงาน (EnPS)
วิศวกรรมเคมี (CHE)
ทักษะวิศวกรรมเคมี (ChEPS)
ทักษะวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ (BioPhEPS)
ทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)
รวม

นศ. ป.โท (คน)
6
6
38
1
22
8
7
44

หมายเหตุ
1. ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (การสำรวจขอมูลอยางเปนทางการโดยการรวบรวมขอมูลจากผูประสานงาน
ใน
แตละหลักสูตร/ คณะผานแบบฟอรม FTE – WiL)
2. คณะและสาขา/โครงการของนักศึกษาปริญญาโท ที่ไมมีนักศึกษาเขารวมฝกทักษะรูปแบบ WiL ในปการศึกษา 2563
ไดแก คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (SEEM) สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (นานาชาติ) (JGSEE)

กันออกไป ดังนี้

1.2 การบริหารจัดการของหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตร ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึง 1/2564 มีความแตกตาง

 รายงานประจำป 2564 

ภาคการศึกษา
2/2562 และ
1/2563

การบริหารจัดการของหลักสูตร
1) นักศึกษาสามารถเขาฝกทักษะ ณ สถานฝกทักษะไดตามปกติ โดยนักศึกษา
ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองและสถานฝกทักษะ และทุกฝายจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัด
2) นักศึกษาถูกเรียกกลับหลังจากการเขาฝกทักษะ ณ สถานฝกทักษะไประยะ
หนึ่ง โดยนักศึกษาที่ถูกเรียกกลับอันเนื่องมาจากมาตรการการปองกันโรคของ
มหาวิทยาลัยและของสถานฝกทักษะ จะไดรับมอบหมายใหดำเนินงานในสวน
ที่เหลือจากที่บานของนักศึกษาเอง ในรูปแบบการทำงานแบบ Work from
Home
3) นักศึกษาไดรับมอบหมายโจทยวิจัยใหฝกฝนจากที่บาน ซึ่งหากนักศึกษาไมได
รับการยินยอมใหเขาฝกทักษะจากทั้งผูปกครองและสถานฝกทักษะ นักศึกษา
จะไดรับมอบหมายใหฝกปฏิบัติ การทำงานวิจัยผานการทำโจทยวิจัย โดย
อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำวิชามอบหมายให

2/2563

1) นั กศึ กษาต องทำการฝกทักษะในรูป แบบออนไลน หรือ ทำงานจากที่บ าน
เทานั้น (Work From Home)
2) เลื่อนการฝกทักษะไปในภาคการศึกษาถัดไป
1) นั กศึ กษาเริ ่ มกลับ เขาฝก ทัก ษะในสถานฝ กทั กษะไดบ า ง แตตองผานการ
ตรวจสอบ คัดกรองโรค รวมไปถึงตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองและ
สถานฝกทักษะ โดยทุกฝายจะตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคอยาง
เครงครัด

1/2564

แมวาสถานการณ COVID-19 จะสงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL
เปลี่ยนแปลงไป แตสิ่งสำคัญของการจัดหลักสูตรที่ตองพึงปฏิบัติ คือ การประเมินพัฒนาการของนักศึกษา โดย
เนื้อหาของการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป แตยังคงตองสัมพันธและเชื่อมโยงกับผลลัพธการเรียนรูของ
ผูเรียน (Learning Outcome) ที่ไดออกแบบหลักสูตรไว ทั้งนี้ สวนงาน WiL อยูระหวางการรวบรวมจำนวน
นักศึกษาที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ในปการศึกษา 2564
2) การสงเสริมการทำงานระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานพันธมิตร
การทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานพันธมิตร ถือเปนสิ่งสำคัญที่ชวยสงเสริม
ใหการผลิตบัณฑิตของ มจธ. มีคุณภาพ และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ WiL นั้น เปนการเพิ่มความเขมแข็งในการทำงานรวมกัน ทั้งยังเปนการชวยใหบุคลากร มจธ.
และบุคลากรของหนวยงานพันธมิตร ไดรับประสบการณนอกเหนือจากการทำงานในรูปแบบปกติอีกดวย
จากการรวบรวมขอมูลของสวนงาน WiL พบวานักศึกษาที่เขารวมฝกทักษะรูปแบบ WiL ในป
การศึกษา 2563 มีการฝกทักษะอยูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงเปนหลักและสามารถจัด
กลุมของหนวยงานพันธมิตรจำนวน 274 หนวยงาน ดังภาพตอไปนี้
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ที่ตั้งของสถานฝกทักษะที่นักศึกษา WiL เขารวมการฝกทักษะ ในปการศึกษา 2563

กลุมของหนวยงานพันธมิตรที่เปนสถานฝกทักษะใหแกนักศึกษา WiL ปการศึกษา 2563
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ตั ว อย า งโครงการที่ ส  ว นงาน WiL ได ม ี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การทำงานที ่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ
2.1 โครงการตน แบบการบู ร ณาการการเรี ยนรู  ร วมกั บการทำงานในระดั บปริ ญญาตรี
(KMUTT Betagro Model)
เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูในการแกไขปญหาการทำงานจริงใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สงผลใหบัณฑิตที่ผานโครงการ WiL มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถทางวิชาการเปน
อยางดี สามารถประยุกตใชทฤษฎีในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดขยาย
หลักสูตร WiL สูระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารยผูดูแลประจำสถานฝกทักษะ (Facilitator) จากมหาวิทยาลัย
ประจำอยูที่สถานประกอบการตลอดโครงการฯ
อาจารยผูดูแลประจำสถานฝกทักษะจะชวยสงเสริม สนับสนุน และกระตุนการเรียนรูของ
นั กศึ กษา ดู แลความเป น อยู  และความปลอดภัย ของนั กศึ กษา ตลอดจนใหคำปรึกษาดานการทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและชวยประสานงานระหวางนักศึกษากับพี่เลี้ยงจากภาคอุตสาหกรรม (Industry Mentor)
และอาจารยที่ ปรึ กษา (Academic Advisor) รวมทั้งจัดใหมีการประเมิน ผลทั กษะที่จ ำเป นในการทำงาน
(Essential Skills) ของนักศึกษาผานกระบวนการตาง ๆ ดังนี้
- ใหนักศึกษาเขียนบันทึกการทำงาน เพื่อสรุปงานที่ทำในแตละวัน ผลที่ไดรับ ปญหา
อุปสรรค และแผนการทำงานในอนาคต
- จัดใหมีการประชุมยอยทุกสัปดาห เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน
- มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทุก 1.5 เดือน เพื่อรายงานความกาวหนาในการ
ดำเนินโครงการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมที่เขารวมฟงการนำเสนอ
ผลงานดวย
- มีการสะทอนทักษะการทำงานของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ
- มีการจัดกิจกรรมสะทอน (Reflection) การเรียนรูและการดำเนินชีวิตขณะเขารวม
โครงการฯ
ในระหว า งการดำเนิ น โครงการฯ
ทุ ก 2 เดื อ น อาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
อาจารยที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม และอาจารย
ผู  ด ู แลประจำสถานฝ กทั กษะ จะประเมิ น พัฒ นาการ
การเรียนรูของนักศึกษาในดานตาง ๆ อางอิงตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และตาม
ลักษณะความตองการดานกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู ทักษะการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ทักษะการจัดการ ความสามารถใน
การปรับตัว และทักษะดานการสื่อสาร เปนตน นักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระยะ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาตนเองและฝกฝนทักษะที่ขาดไป ผลการประเมินทักษะของนักศึกษาหลังสิ้นสุดโครงการฯ สามารถ
นำไปใชเปนตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ และใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงานอื่น ๆ ไดในอนาคต
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โครงการ WiL – Betagro เปนโครงการฯ ที่เกิดจากความรวมมือระหวาง มจธ. กับบริษัท
ในเครือเบทาโกร เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาที่เขารวม
โครงการฯ จะไดเขาเรียนและพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จำเปนตอการทำงานในอนาคตผานการปฏิบัติจริงใน
โรงงานเปนระยะเวลา 5-6 เดือน ปจจุบันไดดำเนินโครงการฯ มาเปนระยะเวลา 7 ปแลว มีนักศึกษาเขารวม
โครงการฯ จำนวน 155 คน และจะเข า ฝ กทักษะในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 16 คน ส งผลใหมี
นักศึกษาผานการเขารวมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 171 คน รายละเอียดดังนี้
รุนที่ 3 (ปการศึกษา 2558)

รุนที่ 4 (ปการศึกษา 2559)

รุนที่ 5 (ปการศึกษา 2560)

รุนที่ 6 (ปการศึกษา 2561)

รุนที่ 7 (ปการศึกษา 2562)

รุนที่ 8 (ปการศึกษา 2563)

รวม

ครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม
รวม

รุนที่ 2 (ปการศึกษา 2557)

คณะ

รุนที่ 1 (ปการศึกษา 2556)

จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ WiL - Betagro ในแตละรุน (คน)

14
7
N/A
21

5
14
4

3
19
2

1
17
2

23

24

20

4
20
6
30

3
13
7
23

2
11
1*
14

3
9
4
16

21
117
32
1
171

หมายเหตุ ในป 2563 มีนักศึกษาที่กำลังรอเขาฝกทักษะภายใตโครงการ WiL – Betagro จาก 3 คณะ รายละเอียดดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปนนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ
- คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย นักศึกษาจากภาควิชาคณิตศาสตรและจุลชีววิทยา
- คณะวิศวกรรมศาสตร เปนนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
และ * หมายถึง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม เริม่ ดำเนินงานรูปแบบ WiL ในชวงปการศึกษา 2560

3) การขยายผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในรูปแบบ WiL
3.1 KMUTT Practice School Platform: PSP
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบ WiL อยางตอเนื่อง สวนงาน WiL จึงได
พัฒนาแพลตฟอรมสำหรับยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
ที่สามารถรองรับการขยายผลของหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงานไดในอนาคต โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร มจธ. ในการพัฒนาแพลตฟอรมนี้ขึ้น โดยคาดหวังใหแพลตฟอรมนี้เปนกลไกกลางในการบูรณาการ
ขามศาสตรระหวางนักศึกษา อีกทั้งยังเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
ผานการขยายกลุมผูเรียนในโครงการฯ จากนักศึกษาในระบบสูพนักงานของบริษัทในปจจุบัน (Non-aged
Group) ใหไดรับการ Reskill และ Upskill ในทักษะที่จำเปนตอการปรับตัวและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
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แพลตฟอรมของการดำเนินงาน

ในปงบประมาณ 2564 โครงการ KMUTT Practice School Platform: PSP ไดการสนับสนุน
เงินทุนสำหรับการพัฒนาแพลตฟอรมจาก 3 หนวยงาน ไดแก
• หน ว ยบริ ห ารและจั ดการทุน วิ จ ัย ดา น การพัฒ นากำลัง คน และทุน ดานการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.)
• เครือเบทาโกร
• บริษัท มารีนโกลด โปรดักส จำกัด
ในสัดสวน รัฐ 50 : เอกชน 50 ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯ ในขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาผูเรียน 2 กลุม
ไดแก นักศึกษาของ มจธ. จำนวน 20 คน และผูเรียนที่มาจากหนวยงานพันธมิตร จำนวน 10 คน
หมายเหตุ แพลตฟอรมนี้อยูระหวางการทดลองดำเนินงานและพิจารณาแนวทางเพื่อการขยายผล
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ทั้งนี้ สวนงาน WiL ไดรวมดำเนินโครงการฯ กับผูเชี่ยวชาญภายใน มจธ. จำนวน 2 โครงการ
ใหญ ไดแก โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมและโครงการอาชีวะพันธุใหม รายละเอียดดังนี้
3.2 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทยภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุงเนนการพัฒนากำลังคน
ที่มีสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุใหมและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0 จึงใหการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหดำเนินโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ เพื่อสรางกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทยความตองการของ
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู New S-curve โดยในป 2564 อว. เนนพิจารณาหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ไมเนนการศึกษาที่ใหปริญญา (Non-Degree Higher Education) อีกทั้งยังการกำหนดสาขาวิชา
การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะตามความตองการของประเทศ ดังนี้
1) สาขาวิชาที่รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และ 12 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก
• สาขาวิชาดานพลังงาน วัสดุ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
• สาขาวิชาดานดิจิทัล
• สาขาวิชาดานการบินและโลจิสติกส
• สาขาวิชาดานการแพทยครบวงจร
• สาขาวิชาดานหุนยนต
• สาขาวิชาดานยานยนตแหงอนาคต
• สาขาวิชาดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
• สาขาวิชาดานการทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูงและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
• สาขาวิชาดานการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
• สาขาวิชาดานอาหารแหงอนาคต
• สาขาวิชาดานปองกันประเทศ
• สาขาวิชาดานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
2) สาขาวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ที่สนองตอบและ ตอบโจทย
ตามแผน อววน.
3) สาขาวิชาที่ตอบโจทยความตองการของประเทศในอนาคต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม
อาชี พ ใหม ทั ก ษะใหม หรื อ การเปลี ่ ย นแปลงในอนาคตตามเทคโนโลยี (Disruptive
Technology)
มจธ. ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั ้นนำที ่มีช ื่ อเสี ยงในการผลิ ตบัณฑิต ที ่ตอบเปาประสงค ข อง
ตลาดแรงงาน สามารถสรางบัณฑิตใหมีประสบการณจริง โดยไดเขารวมโครงการฯ ตาง ๆ ดวยหลักสูตร
จำนวนทั้งสิ้น 30 หลักสูตร โดยสวนงาน WiL อยูระหวางติดตามการดำเนินงานของแตละหลักสูตร เพื่อให
เปนไปตามขอกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) ของโครงการฯ รายละเอียดดังตาราง
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สาขาที่ อว. ใหการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมดิจิทัล
Soft Skill
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนนทักษะในศตวรรษที่ 21
รวม

หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ
ภายใตโครงการบัณฑิตพันธุใหม
Degree (หลักสูตร)
Non-degree (หลักสูตร)
1
2
3
1
1
2
5
9
2
1
3
14
16

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

3.3 โครงการอาชีวะพันธุใหม (โครงการ WiL for OVEC)
โครงการ WiL for OVEC หรือโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรูและการฝกอบรม
ดานอาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการโดยใช WiL Model แบบเขมขน เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานในสาขา
อุตสาหกรรมอนาคตที่เปนเปาหมายเรงดวน (New S-curve) ซึ่งเปนโครงการฯ ภายใตความรวมมือระหวาง
มจธ. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่รวมเปนสถานฝกทักษะ
โดยมีเปาหมายหลักของโครงการฯ คือ ขยายการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ WiL ของ มจธ. ใหกับอาชีวศึกษา
และมีคณาจารยจาก มจธ. เปนผูใหคำปรึกษาและจัดกิจกรรมตาง ๆ ในขณะเดียวกัน การเนินโครงการฯ
ดังกลาว จะสงผลใหคณาจารยและบุคลากรของ มจธ. ไดพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูและการทำงาน
วิจัยดานการบริหารจัดการ WiL ดวยเชนกัน
ผลจากการลงพื้นที่ของสำนักสวนงาน WiL ในชวงป 2562 – 2563 เพื่อติดตามและให
คำปรึกษาแก อาจารยเ กื ้ อหนุ นต นแบบและครูฝ กในสถานประกอบการ ณ สถานประกอบการที ่ผา นการ
ฝกอบรมจาก มจธ. และลงพื้นที่เพื่อรวมหารือกับผูบริหารสถานศึกษา ณ วิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ จำนวน
22 แหง แบงออกเปน 2 กลุม ดังแผนภาพ
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การลงพื้นที่ของสำนักสวนงาน WiL ในชวงป 2562 - 2563

หากพิจารณาผลการดำเนินงานของวิทยาลัยตาง ๆ พบวา มีเพียง 10 วิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการและมีการฝกทักษะของนักศึกษาที่คลายคลึงกับสำนักสวนงาน WiL รายละเอียดแสดงดังตาราง

สาขา

1) ระบบขนสงทางราง

สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ
วิทยาลัยการอาชีพบานไผ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

สงนักเรียนไปประเทศจีน 100 %
หลักสูตร Kozen
ไมมีนักเรียนในป 2562
ฝกงานนอยกวา 4 เดือน
ฝกงานมากกวา 4 เดือน (WiL-มจธ.)
ฝกปฏิบัติตามฐาน (Training)

รูปแบบการฝกประสบการณ

√
√
√
√
√
√
√

7. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
2) เมคคาทรอนิกส
และหุนยนต

8.
9.
10.
11.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

√
√
√
√
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สาขา

สงนักเรียนไปประเทศจีน 100 %
หลักสูตร Kozen
ไมมีนักเรียนในป 2562
ฝกงานนอยกวา 4 เดือน
ฝกงานมากกวา 4 เดือน (WiL-มจธ.)
ฝกปฏิบัติตามฐาน (Training)

รูปแบบการฝกประสบการณ

สถานศึกษา

√
√
√

12. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
13. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
14. วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร

3) ชางอากาศยาน

15. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

√

16.
17.
18.
19.
20.

√
√
√
√
√

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง

4) หุนยนตเพื่อ
21. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี)
อุตสาหกรรม
5) การจัดการโลจิสติกส 22. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

√
√

ดวยสถานการณ COVID-19 สงผลใหในป 2563-2564 สวนงาน WiL สามารถดำเนินการ
ลงพื้นที่ใหคำปรึกษาแกอาจารยที่เขารวมโครงการฯ ไดเพียง 4 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง และมีประเด็น
ที่ไดจากการลงพื้นที่ ดังนี้

2)

ประเด็นที่ไดจากการลงพื้นที่
ความเขาใจในการหาโจทยที่แตกตางจาก มจธ.
อาจารยทางวิทยาลัยมีความตองการโจทยที่มี
ลักษณะเปนสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ซึ่งลักษณะ
นี้อาจจจะไมไดกระตุนใหนักเรียนไดเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะหเทาที่ควร
ไมมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน

3)

นักเรียนขาดทักษะในการนำเสนอ

1)

สิ่งที่ไดดำเนินการ
- ลงพื้นที่หนางานเพื่อหาโจทยรวมกับอาจารยเกื้อหนุน
และครูฝกในสถานประกอบการ ชี้แนะแนวทางในการ
เลือกโจทยที่มไี ดพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
- ใหคำแนะนำและนำเสนอตัวอยางแบบประเมิน
- ผลักดันใหเกิดการนำเสนอความกาวหนาของ
โครงงานอยางนอย 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา
- เขารวมรับฟงการนำเสนอรายงานความกาวหนาและ
ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
แนะนำใหอาจารยเกื้อหนุนนำทักษะการนำเสนอที่ได
จากการอบรมที่ มจธ. ไปสอนนักเรียน
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เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให
วิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการฝกทักษะ ณ สถานประกอบการ ยากตอการติดตามลงพื้นที่ใหเปนไปตาม
เปาหมาย มจธ. ปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่มาเปนในรูปแบบออนไลน เพื่อการติดตามใหคำปรึกษาอาจารย
เกื้อหนุนตนแบบ ผลักดันใหเกิดกระบวนการ WiL ใหอาจารยติดตามใหคำปรึกษานักเรียน กระตุนใหอาจารย
ตั้งคำถาม ผลักดันใหนักเรียนมีการสอบนำเสนอหัวขอ สอบความกาวหนา และสอบนำเสนอผลงาน เพิ่มทักษะ
การนำเสนอ
ผลจากการออกแบบและจั ด ทำระบบบริห ารจั ด การ WiL ใหเหมาะสมการบริบ ทของ
อาชีวศึกษา เพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะที่ตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบการ ชวยใหวทิ ยาลัยและสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลผูเรียน
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง มจธ. ได ดำเนินการออกแบบ เพื่อกำหนดรายละเอียดกระบวนการ
ความตองการของระบบจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยรวม ซึ่งไดการออกแบบระบบฐานขอมูล
ออกแบบกระบวนการจัดการ WiL ตามรายละเอียดความตองการ และออกแบบระบบการติดตาม WiL ที่ใช
ชวยในการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ดังภาพ

การออกแบบระบบบริหารจัดการ WiL ตามบริบทของอาชีวศึกษา

ป 2564 ที่ผานมา คณะทำงาน มจธ. มีการจัดอบรมใหกับบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อทำการ
ทดสอบและทดลองใชงานจริงของระบบบริหารจัดการ WiL ตามบริบทของอาชีวศึกษา สำหรับการติดตามการ
ฝกประสบการณของนักเรียนอาชีวศึกษา การดำเนินงานของครูฝกในสถานประกอบการและอาจารยเกื้อหนุน
จาก 22 วิทยาลัย จำนวน 3 กลุม ดังนี้
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กลุมผูใชงาน
ผูประสานงานแตละสถาบัน
อาจารยที่ปรึกษา/ครูพี่เลี้ยง
นักศึกษา

หัวขอที่จัดอบรม
การจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนสำหรับการใชงานระบบ WiL for OVEC
การบริหารจัดการและติดตามกระบวนการฝกงานในสถานประกอบการ
การจัดการขอมูลของนักเรียนในชวงฝกงานในการสถานประกอบการ

หมายเหตุ สำหรับกลุมนักศึกษา คณะทำงานเปลี่ยนการจัดอบรมเปนการใชสื่อเพื่อการศึกษาดวยตนเอง

ในป 2565 สวนงาน WiL จะดำเนินการเก็บขอมูลหลังจากที่ผูใชงานไดทดลองใชงานระบบ
และปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานจริง เพื่อจัดทำระบบสมบูรณ ใหการใชระบบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำเอกสารคูมือใชงานระบบฉบับสมบูรณแบบ

