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หลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู บริหาร คณาจารยนิเทศ ผู นิเทศ และผู ปฏิบัติงาน 

ดานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated 

Education: CWIE หรือ ซีวี) ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูดำเนินการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานไดใชเปนแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทำงานขององคกร รวมทั้งเพื่อเปนกรอบสำหรับวิทยากรใชในการจัดทำเอกสาร

การอบรมที่มีประสิทธิภาพและกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเขารับการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพ

ตอไป   

หลักสูตรการศึกษาอบรมฉบับนี้ไดรับการออกแบบใหเปนหลักสูตรแบบโมดูลท่ีประกอบดวย

โมดูลที่เปนสาระความรูทั่วไปและโมดูลที่เปนสาระความรูเฉพาะ  และใชการศึกษาอบรมในลักษณะ 

“Blended Training” ท่ีผูเขารับการศึกษาอบรมตองศึกษาประมวลสาระความรูดวยตนเองผานระบบ

ออนไลนกอนที่จะเขารับการอบรม และเขารวมการอบรมเผชิญหนาแบบ “กิจกรรมรวมเรียนรูและ

แบบการอบรมหนางาน” กับวิทยากร  

การจัดทำหลักสูตรอบรมนี้ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งสมาคมสหกิจศึกษาไทยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ และ 

หวังวาหลักสูตรนี้จะเปนประโยชนแกองคกรและบุคคลที่เกี ่ยวของกับ CWIE เพื่อรวมกันพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐาน CWIE ไทย  
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บทนำ  

หลักสตูรการศึกษาอบรม 

สำหรับผูบริหาร คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศ และผูปฏิบัติงาน 

ดานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) 
 

1. ความนำ 

หลักสูตรนี ้พัฒนาขึ ้นเพื ่อใหผู ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE หรือ ซีวี) ไดใชเปนแนวทาง

ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานขององคกร  โดยสามารถแบง

ไดเปน 4 หลักสูตร ไดแก  

1) หลักสูตรคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE   

2) หลักสูตรผูบริหาร CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ  

3) หลักสูตรผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

4) หลักสูตรวิทยากรแกนนำ 

 

โดยหลักสูตรมีลักษณะเปนโมดูล (Modular Curriculum) แบงเปน 

- สาระความรูท่ัวไป จำนวน 7 โมดูล 

- สาระความรูเฉพาะ จำนวน 2 โมดูล 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สาระความรูท่ัวไป ประกอบดวย 

1) โมดูลหลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมาย 

2) โมดลูระบบบริหารและการจัดการ  

3) โมดูลมาตรฐาน : การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ 

4) โมดูลการนิเทศและการสอนงาน  

5) โมดูลการประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

6) โมดูลการวิเคราะหสะทอนคิด  

7) โมดูลการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงาน 
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สาระความรูเฉพาะ ประกอบดวย 

8) โมดูลบทบาทภาระหนาท่ีของผูดำเนินการดาน CWIE แบงเปน 3 โมดูลยอย ดังนี้ 

8.1)  โมดูลบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร  

8.2)  โมดูลบทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ   

8.3)  โมดูลบทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและ 

สถานประกอบการ  

9) โมดูลบทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยากรแกนนำ  

 

โดยแตละหลักสูตรประกอบดวยโมดูลดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  โมดูลท่ีแตละหลักสูตรตองเรียน 

หลักสูตรท่ี ชื่อหลักสูตร โมดูลท่ีตองเรียน 

1 คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE  1 - 7, และ 8.2 

2 ผูบริหาร CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา 

และสถานประกอบการ 

1, 2, 3 และ 8.1 

3 ผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา 

และสถานประกอบการ 

1, 2, 3, 4, 5 และ 8.3 

4 วิทยากรแกนนำ 1 - 8, และ 9 

 

2. วิธีการศึกษาอบรม  

การศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้ ประกอบดวย 

1) การศึกษาประมวลสาระความรูดวยตนเองผานระบบออนไลนกอนท่ีจะเขารับการอบรม   

2) การอบรมเผชิญหนาแบบ “กิจกรรมรวมเรียนรู” (Blended Learning) จากวิทยากร

บรรยาย ซ่ึงจะประกอบดวย การบรรยายนำและทำกิจกรรมกลุมยอยและรายบุคคลเพ่ือการประยุกต

สาระความรูที่ไดจากการศึกษาออนไลนและการบรรยายนำ สูการปฏิบัติตามบทบาทและภาระหนาท่ี

ในการดำเนินการ CWIE ซึ ่งจัดหลังจากการศึกษาอบรมดวยตนเอง ณ วัน เวลา และสถานท่ี 

ท่ีกำหนด  
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3. องคประกอบของโมดูล 

ในหลักสูตรนี้แตละโมดูลมีองคประกอบ ดังนี้  

1) ชื่อโมดูล 

2) หลักการและเหตุผล 

3) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)   

4) ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค (Learning Outcomes and Expected 

Competencies)  

5) หัวเรื่อง : สาระความรู-นำสูการปฏิบัติ 

6) การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน 

7) สื่อและเอกสารประกอบโมดูล 
   

4. คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

ผูเขาอบรมแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

หลักสูตรท่ี ช่ือหลักสูตร คุณสมบัติ 

1 คณาจารยนิเทศ 

และผูนิเทศ CWIE  

- คณาจารยนิเทศ เปนอาจารยประจำท่ีปฏิบัติงาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และเปนอาจารย

นิเทศของหลักสูตรท่ีตนเองสังกัดในสถาบันการศึกษา 

- ผูนิเทศ เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี   

และมีประสบการณในการเปนผูนิเทศ 

ของสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ป 

2 ผูบริหาร CWIE  

ในสถาบันอุดมศึกษา 

และสถานประกอบการ 

- ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา เปนบุคคลสำคัญ (Key 

Persons) ท่ีเปนหลักและมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับ 

CWIE  จากสถาบันอุดมศึกษา (เชน ผูอำนวยการศูนย 

คณบดี หรือผูรับผิดชอบในระดับบริหาร)  

- ผูบริหารสถานประกอบการ เปนผูบริหารของ 

สถานประกอบการหรือผูจัดการฝายบุคคล 

3 ผูปฏิบัติงาน CWIE  

ในสถาบันอุดมศึกษา 

และสถานประกอบการ 

- ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนบุคลากรประจำ 

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาตรี  และมีประสบการณดานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือท่ีเก่ียวของ 
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ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของผูเขาอบรม (ตอ) 

หลักสูตรท่ี ช่ือหลักสูตร คุณสมบัติ 

3 ผูปฏิบัติงาน CWIE  

ในสถาบันอุดมศึกษา 

และสถานประกอบการ 

(ตอ) 

ในสถาบนัอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป 

- ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เปนบุคลากร

ประจำในสถานประกอบการท่ีมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาตรี  และมีประสบการณดานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือท่ีเก่ียวของ

ในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ป 

4 วิทยากรแกนนำ เปนอาจารยประจำท่ีมีประสบการณในการเปนคณาจารย

นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงานมาแลวไมนอยกวา 3  ป และผานการอบรม

หลักสูตรคณาจารยนิเทศของเครือขายฯ  

หรือของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

หรือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

5. เกณฑการผานการอบรม 

1) ตองศึกษาประมวลสาระความรู ดวยตนเองและทำแบบทดสอบกอนเรียนผานระบบ

ออนไลนกอนท่ีจะเขารับการอบรม 

2) เขารับการอบรมตลอดหลักสูตรโดยเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา 

ท่ีกำหนดในตารางการอบรม  

3) มีสวนรวมในการอบรมและทำกิจกรรมตามหลักสูตร 

4) ผานความเห็นชอบของคณะวิทยากรการอบรม 
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โมดูล 1  

หลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
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โมดลู 1  
หลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมาย 

 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การที่ไดมีการนำเอาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative 

and Work-Integrated Education : CWIE หรือ ซีวี) มาเปนสวนหนึ ่งของหลักสูตรการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2536 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันนั้น ไดมีการประยุกต

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับการจัด CWIE ที่ถือปฏิบัติในประเทศตาง ๆ ในประชาคมโลกมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับระบบและบริบทของการอุดมศึกษาของประเทศไทย ไดมีการปรับปรุงและ

พัฒนาใหไดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการจัดที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของ 

การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ

และเจตคติ ตรงกับความตองการและใชประโยชนไดจริง การท่ีจะประยุกต ปรับปรุง และพัฒนาระบบ

และวิธีการจัดการ CWIE ใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน จำเปนที่จะตองเสริมความรอบรูและ

ประสบการณเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแกผูดำเนินการ CWIE ฝายตาง ๆ ที่จะรวมกันจัด CWIE 

อยางถูกตองเหมาะสมและตอบสนองความตองการขององคการผู ใชบัณฑิตในประเทศไทยและ 

ในประชาคมโลกไดเปนอยางดี มีคุณภาพและแขงขันได 

สาระความรูที่เปนพื้นฐานสำคัญที่ผู ดำเนินการ CWIE ฝายตาง ๆ ตองเขาใจ เขาถึง และ

สามารถใชเปนหลักในการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ นอกเหนือจากระบบบริหาร มาตรฐาน การนิเทศ 

การใชเทคโนโลยีและการประเมินผลก็คือ “หลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมายการจัด 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื ่อใหผู เขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรู ในโมดูลนี ้เปนหลักในการสราง

หลักสูตร จัดระบบและกระบวนการ CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเปนตองมีในการนำสาระ

ความรูไปสูการปฏิบัติในลักษณะ “รูแลว ทำได” 
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3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคที่ผูไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 1 พึงไดรับ 

ประกอบดวย 

1) เขาใจ เขาถึงและใชเปนหลักในการปฏิบัติ CWIE  ตามหลักการและปรชัญาประสบการณ

นิยม (Experientialism) ซ่ึงยึดการเรียนรูจากการทำ (Learning by Doing) เปนหลัก 

2) สามารถประยุกตขอ 1) ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร จัดวางระบบ กระบวนการและ

กิจกรรมการจัด CWIE ขององคการท่ีเก่ียวของ 

3) สามารถวิเคราะหสังเคราะหประวัติความเปนมาของ CWIE ทั้งในตางประเทศและใน

ประเทศไทย เพ่ือใชประกอบการจัดและดำเนินการ CWIE ในองคการท่ีเก่ียวของ 

4) เกิดสมรรถนะเบื้องตนและมีความม่ันใจในการทำหนาท่ีบุคลากร CWIE ตามความตองการ 

ขององคการท่ีเก่ียวของ 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) ความเปนมาและพัฒนาการของ CWIE  

2) ปรัชญา : ความหมายและความสำคัญของ CWIE  

3) หลักการและแนวทางการจัด CWIE ในระดับอุดมศึกษา 

4) กฎหมายและนโยบายการจัด CWIE ระดับอุดมศึกษา 

5) ผลสัมฤทธิ์และปจจัยแหงความสำเร็จ 

 

4.1 ความเปนมาและพัฒนาการของ CWIE  

1) ในตางประเทศ 

การสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการท่ีเรียกวา “หลักสูตรแซนดวิช” (Sandwich Course) ไดเริ่ม

ขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ในทวีปยุโรปที่ประเทศอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคซันเดอร

แลนด (Sunderland Technical College) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมนาวี  

โดยจัดหลักสูตรใหแกนักศึกษาสองกลุม คือ กลุมนักศึกษาท่ีเรียนปกติในสถาบันอุดมศึกษาและ 

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (College–Based Student หรือ University-Based Student) 

กับกลุมนักศึกษาที่เปนพนักงานในสถานประกอบการและมาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา (Industry-

Based Student) 
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ประเทศเยอรมนีไดนำแนวคิดนี ้ไปสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

โดยดำเนินการในลักษณะสามโปรแกรมท่ีแตกตางกัน คือ 1) โปรแกรมฟาคโฮคชุเลน (Fachhochschulen) 

เกิดขึ ้นในชวงป พ.ศ. 2513-2514 (ค.ศ. 1970-1971) เปนการสรางความใกลช ิดระหวาง

ภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยการเชื่อมโยงการศึกษาภาคทฤษฎีเขากบัการปฏิบัติ ซึ่งมี

รูปแบบที่แตกตางกันไป สวนใหญใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษาแบบทวิภาคและ 

ใช  เวลาปฏ ิบ ัต ิงานในภาคอ ุตสาหกรรมสองภาคการศ ึกษา 2) โปรแกรมเบร ูฟอาคาเดมี 

(Berufsakademie) เกิดขึ้นในป พ.ศ.  2517 (ค.ศ. 1974) ที่สถาบันเบรูฟอาคาเดมี เมืองบาเดน 

(Berufaskademie, Baden) เป นความร วมมือในล ักษณะทวิภาคีท ี ่ผสมผสานภาคทฤษฎีกับ 

การปฏิบัติงานจริง ซึ ่งใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรสามป และ 3) โปรแกรมแกซัมโฮคชุเลน 

(Gesamthocschulen) เปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการสองภาคการศึกษากอนสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี กอนหนานั้นประมาณป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) แนวคิด

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแซนดวิชไดแพรไปยังทวีปอเมริกาเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยการนำของเฮอรแมน ชไนเดอร (Herman Schneider) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ซินซินนาติ (University of Cincinnati) แหงรัฐโอไฮโอ (Ohio) ภายใตชื่อ “แผนงานชินชินนาติ” ที่เสนอ

การแกปญหาการสอนดานความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษาที่ไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในชั้นเรียน มาเปนการปฏิบัติงานเพื่อความเขาใจและความชำนาญ 

ในการดำเนินการไดแบงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรออกเปนสองกลุม ในแตละสัปดาห

นักศึกษากลุมหนึ่งจะเรียนท่ีสถาบันอุดมศึกษา และอีกกลุมหนึ่งจะไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมท่ี

โรงงานทองถิ่นในลักษณะการจางงาน ผลพบวา การสลับการเรียนกับการทำงานทำใหนักศึกษาเกิด

แรงจูงใจในการเรียนในชั้นเรียน เกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาและเกิดทักษะใหม ๆ ทำใหมี

ความม ั ่นใจในการเล ือกอาช ีพและม ีศ ักยภาพในการทำงาน เร ียกการศ ึกษาร ูปแบบนี ้วา 

“Cooperative Education” ตอมาในป พ.ศ.  2452 (ค.ศ. 1909) มหาวิทยาลัยนอรธอีสเทิรน 

(Northeastern University) แหงร ัฐแมสซาซูเซตส (Massachusetts) ไดนำแนวคิดนี ้มาใช ใน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรเชนกัน และในป พ.ศ. 2464 (ค.ศ.1921) มหาวิทยาลัยแอนทิออค (Antioch 

University) แหงรัฐโอไฮโอ (Ohio) ไดนำวิธีการจัดหลักสูตรดังกลาวไปใชกับสาขาวิชาศิลปศาสตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสู อาชีพในลักษณะการศึกษาและการทำงาน (Work-Study 

Program) ป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ไดเกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาข้ึนในสหรัฐอเมริกา และป 

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอุดมศึกษาใหทุนแกสถาบันท่ีพัฒนาโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา จึงทำใหการศึกษารูปแบบนี้ขยายตัวอยางรวดเร็วและไดแผขยายไปสู ประเทศแคนาดา 

สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศแคนาดาที ่จ ัดสหกิจศึกษาคือ มหาวิทยาลัยวอเตอรลู 

(University of Waterloo) โดยเร ิ ่มดำเน ินการในป  พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ในสาขาว ิชา
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วิศวกรรมศาสตร รูปแบบหลักสูตรสหกิจศึกษาที่จัดไมตายตัว สวนใหญจะมีภาคการศึกษามากกวา

ภาคการทำงาน มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทำงาน (Alternating Pattern) และแบบ

คูขนาน (Parallel Pattern) ท่ีเรียนและทำงานในเวลาเดียวกัน โดยหลักสูตรสหกิจศึกษาใชระยะเวลา

ศึกษานานกวาหลักสูตรปกติ 

จากทวีปอเมริกาเหนือสหกิจศึกษาไดแผขยายไปสูประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก  

โดยเริ่มจากประเทศออสเตรเลียท่ีไดสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา โดยอาศัยความรวมมือ

จากสถานประกอบการและเรียกหลักสูตรนี้วา “การศึกษาแบบแซนดวิช” (Sandwich Education) 

หลักสูตร “การศึกษาแบบแซนดวิช” เริ่มขึ้นครั้งแรกในระหวางป พ.ศ. 2505-2506 (ค.ศ. 1962-

1963) ท่ีสถาบันเทคโนโลยีฟุทสเครย (Footscray Institute of Technology) และสถาบันเทคโนโลยี

สว ินเบ ิร น (Swinburne Institute of Technology) หร ือมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีสว ินเบ ิรน  

ในปจจุบันหลักสูตรดังกลาวดำเนินการสองรูปแบบเรียกวา “แซนดวิชแบบบาง” (Thin Sandwiches) 

และ “แซนดวิชแบบหนา” (Thick Sandwiches) ซึ่งเปนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการ

ทำงานในสถานประกอบการ “แซนดวิชแบบบาง” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทำงาน 2 

ภาค ในขณะท่ี “แซนดวิชแบบหนา” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทำงาน 6 ภาค หลักสูตร

ทั้งสองรูปแบบจัดใหนักศึกษาที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาและไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 

(College-Based Student หร ือ University–Based Student)  และน ักศ ึกษาท ี ่ เป นล ูกจ  า ง 

ในภาคอุตสาหกรรมและมาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา (Industry-Based Student) 

ตอมาสหกิจศึกษาไดแผขยายสู ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  โดยสถาบันอุดมศกึษาไดนำสหกิจศึกษาเขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน

เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของประเทศท่ีอยูในเครือจักรภพอังกฤษท่ีจัดการศึกษาแบบ

ประเทศตะวันตก เชน มหาวิทยาลัยฮองกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) หรือ

มหาว ิทยาล ัยนานยาง  (Nanyang Technological  University) ในประเทศสิงคโปร ท ี ่ ได จัด 

สหกิจศึกษาในลักษณะที่มีนักศึกษาตองฝงตัวอยูในสถานประกอบการ (Attachment Program)  

เปนระยะเวลา 5 เดือนกอนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ สหกิจศึกษายังไดแผขยายไปสูประเทศจีน

และเขาสูประเทศไทยเปนลำดับตอมา 

2) ในประเทศไทย 

คำวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เปนศัพทบัญญัติท่ี ศาสตราจารย 

ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ซึ่งเปนบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีเม่ือป พ.ศ. 2536 ไดบัญญัติข้ึนโดยถอดคำเปนภาษาไทย Cooperative Education 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สองครั้ง คือ ในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาไดเริ่ม
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ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันอุดมศึกษา 

ยุคแรกเชนกันที ่จัดสหกิจศึกษาโดยเริ ่มในป พ.ศ. 2541 จากนั ้นแนวคิดดังกลาวไดขยายไปสู

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอยางกวางขวาง เชน มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือไดจัดสหกิจศึกษาเปนสามชวงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือน รวม 10 เดือน โดยจัดในชั้นปท่ี 3 และ

ชั้นปท่ี 4 ทำใหระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกวาหลักสูตรปกติหนึ่งปการศึกษา โดยสรปุ  

อาจกลาวไดวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันอุดมศึกษาแรกที ่ริเริ ่มสหกิจศึกษา 

ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายสุวัจน ลิปตพัลลภ) 

ไดประกาศนโยบายใหการสนับสนุนดานการเงินแกสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาโดยไดจัดสรร

เงินอุดหนุนเปนรายหัวใหแกสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร 

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนตนแบบ จากนั้น สหกิจศึกษาไดขยายสูระดับชาติ

โดยรัฐบาลไดกาวเขามาสนับสนุนผานทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ 

ไดสืบตอมาจนถึงปจจุบัน โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยงาน

กลางระดับชาติซ่ึงเปนภาคีสำคัญของภาครัฐ 

การดำเนินงานสหกิจศึกษาในชวงเริ่มตนอยูในรูปของทวิภาคี คือ สถาบันอุดมศึกษา

รวมมือกับสถานประกอบการ โดยภาครัฐมิไดเขามาเกี่ยวของโดยตรง หากแตมีหนวยงานภาคเอกชน 

อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาไทยที ่ ได สนับสนุนสหกิจศ ึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั ้งแตระยะเริ ่มตน การดำเนินงานสหกิจศึกษาไดพัฒนาเขาสู

ลักษณะพหุภาคีเม่ือป พ.ศ. 2545 กลาวคือ มีหนวยงานหลายภาคสวนไดรวมกันรับผิดชอบดำเนินงาน 

สหกิจศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ คือ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทำหนาที่ดูแลดานนโยบายและใหการสนับสนุนดานการเงิน 

องคกรเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมวิชาการในประเทศ

ไทย ไดแก สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education: TACE) และ

สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative 

and Work-Integrated Education: WACE) นับวา การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทย 

ในปจจุบันมีภาคีตาง ๆ เขามามีบทบาทครบทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายพหุภาคี 

สำหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดสมัครเปน

สมาชิกตั้งแตเริ่มจัดสหกิจศึกษาและศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีไดรับเชิญเปนคณะกรรมการอำนวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้งแต

ป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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4.2 ปรัชญา : ความหมายและความสำคัญของ CWIE  

แนวคิดหลักที ่ทำใหเกิดร ูปแบบของการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 

สองแนวคิดใหญ คือ 1) การตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ 

(Career Development) และการเขาสูระบบการทำงานของบัณฑิต (Employability) กอนสำเร็จ

การศึกษา และ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงานและใชประโยชน 

ไดจริง พรอมทำงานทันทีเม่ือสำเร็จการศึกษา (Ready Graduate)  

การจัดใหนักศึกษามีประสบการณโดยตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

เปน “เรียนรูจากการทำ” (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียก

ที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาแบบแซนดวิช” (Sandwich Education) สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) การศึกษาจากประสบการณ (Experiential Education) โปรแกรมทำงานและศึกษา 

(Work-Study Program) การศึกษาท่ียึดการทำงานเปนฐาน (Work-Based Education) และการฝก

ปฏิบัต ิว ิชาชีพ (Internship) โดยชื ่อที ่ใช แพรหลายที ่ส ุดทั ่วโลกในปจจ ุบ ันคือ สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Education) 

เมื ่อมีการนำรูปแบบสหกิจศึกษา มาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง

มหาวิทยาลัยแหงนี้ จึงไดถอดความจากชื่อ Cooperative Education เปนศัพทบัญญัติภาษาไทยวา  

“สหกิจศึกษา” และไดใหความหมายไววา “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เปนระบบ

การศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและ 

ทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work-Integrated 

Education) 

 

ชื ่อนั ้นสำคัญไฉน? แมการจัดการศึกษาในรูปแบบการผสมผสานการเร ียนกับ 

การทำงาน เชื่อมโยงระหวางสาระความรูภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเพ่ือใหผูท่ีจะเปนบัณฑิต “รูทฤษฎีชัด

นำสูการปฏิบัติไดจริง” ในลักษณะรวมแนวคิดและรวมหลักการ แตเรียกขานหลายชื่อ จากความเปนมา

และพัฒนาการของการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงานดังกลาวแลว สรุปไดวา แมจะเรียกชื่อ

ตางกัน แตทุกชื่อก็ใชกระบวนการจัดที่ยึดการเรียนรูจากการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาบูรณาการกับ

การทำงานในสถานประกอบการในสัดสวนที่เหมาะสมกับแตละวิชาการและวิชาชีพ เพียงแตบางชื่อ

เนนความรวมมือในการจัดระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (Cooperative 

Education) บางชื ่อเนนกระบวนการเรียนกับการทำงาน (Work-Integrated Education) และ 
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บางชื ่อเนนการเรียนรู จากประสบการณ โดยการจัดใหมีประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง 

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน (Experiential Education) 

จากพัฒนาการของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ตอเนื่องมากกวาหนึ่งศตวรรษ เปนท่ี

ประจักษชัดวา การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยึดปรัชญาการศึกษา

ประสบการณนิยม (Experientialism) ซึ่งเนนการเรียนรูจากการทำ (Learning by Doing) กลาวคือ 

มีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงที่เรียกวา Experiential Education เปนกระบวนการท่ี

ผูเรียนสรางความรู ทักษะ สมรรถนะและคานิยมจากการมีประสบการณตรง (a Process through 

which a Learner Constructs Knowledge, Skill, and Value from Direct Experience) ถือเปน

การเรียนรูผานการสะทอนคิดจากการทำงาน (Learning through Reflection on Working) การจะ

เกิดความรูจริงจากประสบการณผูเรียนจะตองมีความสามารถ 3 ประการ ไดแก 

1) กระตือรอืรนในการแสวงหาประสบการณ (Active Learner)  

2) สามารถสะทอนคิดสิ่งท่ีเรียนรูจากประสบการณ (Reflection on Experience)  

3) ใชทักษะการแกปญหาและการใชความคิดใหม ๆ ที ่ไดร ับจากประสบการณ 

(Problem Solving–New Ideas Gained from Experience)       

ผลการเรียนรูจากประสบการณ สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 1.1 ผลการเรียนรูจากประสบการณ 

 

เมื ่อ Herman Schneider คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยซินซินนาติ  

รัฐโอไอโอ สหรัฐอเมริกา ไดริเริ ่มการจัดสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

ระดับปริญญาตรีขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ก็ไดอางถึงการจัดใหมีประสบการณ

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในสถานประกอบการ เปนประเด็นสำคัญโดย  

(1)  ถือวาสหกิจศึกษาเปนการศึกษาที่ “เชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติ การศึกษา และอุตสาหกรรม 

ผานความรู และประสบการณ” (Joining Theory and Practice, Linking Education and Industry 

through Knowledge and Experience.  (2) เชื่อมตอการเรียนรูวิชาการกับประสบการณวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษา โดยการสลับชวงเวลาเรียนกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Interfacing Academic 

Learning with Professional Experience for Students by Allowing them for Alternative 

Periods of Study with Paid Professional Work)  (3) สหกิจศึกษา คือประสบการณประกอบดวย 

การเรียนรู และการทำงานหารายได รวมทั้งการเพิ่มพูนวุฒิภาวะ  ความงอกงาม ความรับผิดชอบ 
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และความไววางใจ อยางหาคามิได  (Co-op in Experience.  It’s Learning and Earning. 

Responsibility and Most of all Trust.) หลักการในการจัดสหกิจศึกษาของ Herman Schneider 

ไดสะทอนปรัชญาการศึกษาประสบการณนิยม (Experientialism) ท้ังแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

พัฒนาการของการจ ัดสหก ิจศ ึกษาในประชาคมโลกกอให  เก ิดการจ ัดการศึกษาร ูปแบบนี้ 

ในระดับอุดมศึกษาหลากหลายข้ึน ท้ังการเรียกชื่อและวิธีการจัด แมจะยึดปรัชญาหลักการและแนวคิด

เด ียวกันกับสมาคมโลกสำหร ับสหกิจศ ึกษาที ่ช ื ่อว า “World Association for Cooperative 

Education: WACE” ซึ่งเปนสมาคมแหงเดียวที่อธิการบดี ผูเชี่ยวชาญการศึกษาและผูประกอบการ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดรวมกันจัดตั้งขึ ้นโดยจดทะเบียนเปนสมาคม 

ในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) เพื่อสงเสริมสหกิจศึกษานานาชาติในประชาคมโลก  

ไดพิจารณาทบทวนการเรียนขานชื ่อการศึกษารูปแบบนี ้ใหครอบคลุมรูปแบบของการจัดที ่ยึด

ประสบการณเปนฐาน โดยใหนักศึกษามีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงกอนสำเร็จการศึกษา 

WACE จึงไดประกาศใชช ื ่อใหมว า “Cooperative and Work-Integrated Education : CWIE  

อยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เอกสารอางอิงที่ใชกันทั่วโลกของ WACE ไดใชชื่อ 

CWIE ตั้งแตนั้นเปนตนมา อาทิ WACE: International Hand book for Cooperative and Work-

Integrated Education, 2011 และ WACE:  The Global Cooperative and Work- Integrated 

Education Charter, 2019 เปนตน 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education: TACE)  

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการซึ่งจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยไดรวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

รวมกันเปนเจาภาพจัดประชุมสหกิจศึกษาโลก ในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ในฐานะเปนสมาชิกของ 

WACE ไดรวมเรียกขานการจัดการศึกษารูปแบบนี้วา CWIE มาตั้งแตป พ.ศ. 2554 และไดลงนาม

รับรองกฎบัตร The Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter, 2019 และ

รวมลงนามใน MOU สนับสนนุ CWIE Platform ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 

ผลของการสังเคราะหความเปนมา พัฒนาการของสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน สรุปความหมายและวัตถุประสงคได 

ดังตอไปนี้ 

“สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-

Integrated Education: CWIE หรือ ซีวี ) หมายถึง ระบบการศึกษาที ่จ ัดให ม ีการเร ียนการสอน 

ในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 

โดยการผสมผสานการเรียนกับการทำงานเพื่อใหบัณฑิตพรอมปฏิบัติงานไดทันทีที่สำเร็จการศึกษา  

ถือเปนพันธกิจสัมพันธ (Engagement) ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
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คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

และการประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ 3 ประการ ไดแก 

1) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณวิชาการ วิชาชีพ  

และวิชาชีวิตจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชนทำให

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและกาวสูการทำงาน  

2) เพื่อสรางบัณฑิตไทยใหมีทักษะที่พรอมในการปฏิบัติงาน (Employability) และ 

มีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งมีศักยภาพ

ท่ีพรอมเปนผูประกอบการ (Entrepreneurships) ท่ีสามารถทำงานไดท่ัวโลก (Global Mobility) 

3) เพื ่อสรางพันธกิจสัมพันธ  (Engagement) ระหวางสถานประกอบการและ

สถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษา CWIE คณาจารยนิเทศและผูนิเทศอันจะนำไปสูความรวมมือรวมคิด 

รวมทำและรวมไดรับประโยชนกวางขวางยิ่งข้ึน 

การจัด CWIE ตามวัตถุประสงคดังกลาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทำใหการจัดการศึกษา 

ในรูปแบบนี้ไดรับการยอมรับและทวีความสำคัญมากข้ึนมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก

ใช CWIE เปนองคประกอบสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญากวางขวางขึ้นในเกือบจะทุก

สาขาวิชา  โดยมีเปาประสงคตรงกัน คือ “การเสริมคุณภาพบัณฑิต” ผานประสบการณการทำงาน 

ในสถานประกอบการทั ้งของรัฐ เอกชน ชุมชน และทองถิ ่น เพื ่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความตองการองคกรผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน ถือเปน

สวนสำคัญของการสรางบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกวิชาชีพและเขาสูระบบการทำงานไดทันทีที ่จบ

การศึกษา ทำใหบัณฑิต CWIE มีท้ัง “วิชาชีพ และ วิชาชีวิต” ท่ีชวยใหบัณฑิต “รูจักตน รูจักคน รูจัก

งาน” จากประสบการณทำงานจริงโดยทุกฝายท่ีรวมจัดตางไดรับประโยชนเทาที่ประมวลไดจากการ

ดำเนินงาน  CWIE ในประเทศไทยในสองทศวรรษท่ีผานมาไดดังตอไปนี้ 

1) นักศึกษา 

- ไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน 

- มีผลการเรียนหลังการปฏิบัติ CWIE ดีข้ึน 

- เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากข้ึน 

- เกิดทักษะการสื่อสาร รายงานขอมูล 

- มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสำเร็จการศึกษา 

- เลือกสายงานอาชีพไดถูกตอง 

- ไดรับคาตอบแทนขณะศึกษา 

- เปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการทำงานสูง 
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2) สถาบันอุดมศึกษา 

- เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธอันดีกับสถานประกอบการ 

- ไดขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- ชวยใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

- เปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคณาจารยใหสามารถนำประสบการณ

การนิเทศและการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการมาพัฒนาการเรียน 

การสอนและตอยอดภารกิจดานการวิจัยและบริการทางวิชาการ 

3) สถานประกอบการ 

- มีนักศึกษาชวยปฏิบัติงานตลอดป 

- พนักงานประจำมีเวลาท่ีจะทำงานสำคัญไดมากข้ึน 

- ใชเปนวิธีคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำใหไดแรงงานที่มี

สมรรถนะสอดคลองกับความตองการ 

- มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาดานอื่น ๆ 

เพ่ิมข้ึน 

- เกิดภาพพจนและผลกระทบท่ีดีดานการสงเสริมการอุดมศึกษา 

 

4.3 หลักการและแนวทางการจัด CWIE ในระดับอุดมศึกษา 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือ CWIE เปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการรวมกันออกแบบและ

สรางข้ึนตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือสรางบัณฑิต

ท่ีเพรียบพรอมดวยความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติท่ีตรงกับความตองการขององคการผูใชบัณฑิต 

การจัด CWIE จึงสะทอนทั้งองคการผูรวมจัดซึ่งไดแก สถาบันอุดมศึกษา และองคการผูใชบัณฑิต 

ซึ่งไดแก สถานประกอบการ โดยมีนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และผูนิเทศ เปนองคประกอบสำคัญ 

เพื่อรวมกันจัดทุกฝาย : นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการตองไดรับประโยชนรวม 

(WIN-WIN-WIN)  

 CWIE จ ึง เป นองค ประกอบสำคัญของหล ักส ูตรอ ุดมศ ึกษา เม ื ่อเริ่มจ ัดใน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2536 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เปนการจัดภายในกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบหนวยกิตทวิภาคหรือไตรภาค กำหนดใหปฏิบัติ CWIE  

ในสถานประกอบการในชวงปสุดทายเปนเวลา 4 เดือนเต็มเวลามีคาเทากับ 6 หนวยกิตทวิภาค 

ภายใตการนิเทศ สอนงานและการประเมินผลการปฏิบัติ CWIE ของผูนิเทศและคณาจารยนิเทศ เปน

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับหลังจากไดเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะเปนสวน
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ใหญแลว ตอมามีการขยายเวลาการจัด CWIE ใหยาวขึ้นจากระบบ 3+1 เปน 2+2 ในรูปแบบท่ี

หลากหลายโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และมาตรฐานและการ

ประเมินคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

เปนหลัก 

การจัด CWIE ในชวงดังกลาวสวนใหญจัดแบบแยกกับรายวิชาอื่น ๆ ในระดับป 3-4 

ตัวอยางเชน 

  ป 4 :  CWIE 1 ภาค + วิชาเฉพาะหรือ CWIE 2 ภาค 

  ป 3 : วิชาเฉพาะ 1 ภาค + CWIE 1 ภาค 

  ป 1-2 : วิชาศึกษาท่ัวไป + วิชาพ้ืนฐาน + วิชาเฉพาะ 

  

การจัด CWIE  แบบท่ีถือปฏิบัติอยูในปจจุบันจึงจัดเปน 3 ชวง ไดแก   

1) ชวงเตรียมกอนไปปฏิบตั ิCWIE  

2) ชวงระหวางปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) ชวงหลังการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอผลสะทอนคิด (Reflection) จากประสบการณ

ตอคณาจารยและนักศึกษา  

 

จัดเปนกระบวนการและกิจกรรม 3 ข้ันตอน   

 

การปฏิบัติ CWIE ท่ีสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ “รวมคิด รวมทำ” เพ่ือ

เตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมขั้นพื้นฐานกอนไปปฏิบัติงาน รวมกันนิเทศ สอนงาน ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติ CWIE  และจัดใหมีการประชุมสัมมนา 

รายงานและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษา คณาจารย และผูนิเทศการทำงานในลักษณะ

การวิเคราะหสะทอนคิดในชวงหลังจากการไปปฏิบัติ CWIE  

เมื่อการจัด CWIE ไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้นทั้งระดับรัฐบาล องคการทั้งภาครัฐ 

เอกชนและชุมชน ระบบและกระบวนการจัด CWIE ก็ขยายตัวเปนพหุภาคีจากเดิม ซึ่งเปนทวิภาคี

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ทำใหเกิดการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน 

(Work-Integrated Education) ที่รวมกันจัดระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการใน

ลักษณะ ความรวมมือ 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายผูจัด ไดแก สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 

ฝายนโยบายและสนับสนุนการจัด ไดแก รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน ชุมชน และสมาคม

วิชาการและวิชาชีพ ดังแสดงไวในภาพตอไปนี้ 

  กอน     ระหวาง      หลัง 
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แผนภาพท่ี 1.2 เครือขายความรวมมือแบบพหุภาคี 

 

แนวทางการจัด CWIE ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงยึดหลักการ รูปแบบ 

แนวทาง และกระบวนการ ดังตอไปนี้ 

1)  หลักการของหลักสูตร CWIE (4 Key Characteristics of CWIE) ประกอบดวย 

(1) University-Workplace Engagement เป นความร  วมม ือร  วมก ั นของ

สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทำงาน 

สอดคลองกับความตองการของตลาดงานในปจจุบันและอนาคต  

(2) Co-design Curriculum เปนการรวมออกแบบหลักสูตรที่เนนสมรรถนะของ

ผูเรียน เชื่อมโยงโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพ โดยการสรางความสมดุลระหวาง

วิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต 

(3) Competency-Based Education เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงสราง

สมรรถนะ ทักษะการแกปญหา โดยมีการวัดผลและประเมินระดับสมรรถนะท่ีเปนระบบ 

(4) Experience-Based Learning ตองมีการปฏิบัติงานจริงและประเมินการ

ปฏิบัติงานจริง และมีกระบวนการสรางการเรียนรูในสถานประกอบการ 

2)  รูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE สามารถดำเนินการได 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) แบบแยก (Separation) เปนการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบ

ตามกำหนด หลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

 (2) แบบคูขนาน (Parallel) เปนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการไป

ปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ  

 (3) แบบผสม (Mix) เปนการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาสวนหนึ่ง และ

การเรียนภาคทฤษฎีพรอมการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกสวนหนึ่ง  

รัฐบาล-องคการภาครัฐ 

CWIE 

องคการเอกชน 
สมาคมวิชาการ-วิชาชีพ 

สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ 
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ทั้งนี้ การจัดหลักสูตร ทั้ง 3 รูปแบบตองเปนความรวมมือจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เปนหลักสูตร “การเรียนรู คู การทำงาน” 

3)  แนวทางและกระบวนการจัดหลักสูตร CWIE 

   การจัดหลักสูตร CWIE อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน จะตองดำเนินการตาม

แพลตฟอรม Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career 

Development through Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE): University-

Workplace Engagement ซึ่งมีกระบวนการสำคัญ 5 กระบวนการ ขับเคลื่อนภายใตความรวมมือ

แบบจตุภาคี (สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน และชุมชนทองถ่ิน) ดังนี้ 

(1) Information เป นการให ข อม ูลเพื ่อสรางความร ู ความเข าใจที ่ตรงกัน 

ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เก่ียวกับแนวคิด มาตรฐาน การบริหารจัดการ

และประโยชนของ CWIE โดยมุงหวังใหเกิดอุดมการณรวมและขยายผลไปสูการเพิ่มปริมาณและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและตรงตามความตองการของผูเรียนและผูจางงาน 

(2) Matching เปนการสรางเวทีจับคู ความรวมมือระหวาง Demand และ 

Supply โดยผานฐานขอมูล CWIE ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและคนหาขอมูลซึ่งกันและกันผานระบบอิเล็กทรอนิกส เชน 

ขอมูลหลักสูตร จำนวนผูเรียน สถานท่ีปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน สมรรถนะท่ีจะรวมผลิต คาตอบแทน/

สวัสดิการที่ผูเรียนจะไดรับ รวมทั้งติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งเปนฐานขอมูลกลางและ

เปนขอมูลท่ีใชเพ่ือประโยชนเชิงนโยบาย  

 (3) Co-designing and Implementation หัวใจสำคัญของ CWIE คือ สมรรถนะ

ของนักศึกษา เมื่อจับคูความรวมมือแลว ทั้งสองฝายจะตองรวมกันออกแบบหลักสูตรการเรียน 

การสอนและผลลัพธผูเรียนในรูปของสมรรถนะและระบบบริหารจัดการ บทบาทหนาท่ีของแตละฝาย 

เช น การเตรียมความพรอมผู  เร ียนกอนไปปฏิบัต ิงาน ระบบคณาจารยน ิเทศ ระบบผู น ิเทศ 

ในสถานประกอบการ ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบคาตอบแทน สวัสดกิาร ความปลอดภัย เปนตน 

 (4) Assessment and Development เปนการสอบทาน การประเมินผลลัพธ

ผูเรียนหรือสมรรถนะผูเรียน รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 (5) Outreach Activities เปนการตอยอดและยกระดับ CWIE เพ่ือเพิ่มคุณคา

ใหกับผูเรียน สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เชน การพัฒนาอาชีพแหงอนาคต (Career 

for the Future) การจัด International CWIE การยกระดับผูเรียนเปนผูประกอบการ การยกระดับ

สถานประกอบการดวยการวิจัยเชิงลึกรวมกับสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
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 ทั้งนี ้ การจัด CWIE ตองอยู ภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีกระบวนการ

ดำเนินการตามแพลตฟอรม Manpower Demand Driven Education Platform for Employability 

and Career Development through Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE): 

University-Workplace Engagement ดังแผนภาพ
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แผนภาพท่ี 1.3 Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development through Cooperative and  

Work-Integrated Education (CWIE): University-Workplace Engagement
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4.4 นโยบาย และกฎหมายการจัด CWIE ระดับอุดมศึกษา 

การนำการจัด CWIE มาเปนสวนหนึ ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในประเทศไทยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2536 เปนตนมา เปนความริเริ่มของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น เมื่อรัฐบาลไดใหความสนับสนุนการจัดหลักสูตร CWIE  

ตั ้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกำหนดนโยบายและแผนการจัดสหกิจศึกษาเพื่อสงเสริมและประสานการ

จัดสหกิจศึกษาท้ังภายในประเทศและนานาชาติรวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพสหกิจศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการใหสามารถขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายและมาตรฐานที่ตั้งไว  ในระยะนั้น ยังมิไดมีการกำหนด

เรื่องการจัด CWIE ไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา  

จนกระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ในป พ.ศ. 2562 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เปนกฎหมายฉบับแรกที่มี

สารบัญญัติที ่เกี ่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือ CWIE  

ประกอบดวย 

มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหผูเรียน 

ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทำขอตกลงรวมมือกับหนวยงาน

ตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยใหผูเรียน 

ใชเวลาสวนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและอีกสวนหนึ่งในสถานประกอบการของหนวยงานดังกลาว 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให

บุคลากรและผูเรียนไปปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวไดตามระเบียบท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

มาตรา 36 หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการ

ดำเนินการตามมาตรา 35 อาจไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ 

(1) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี 

(2) ไดรับการเชิดชูเกียรติ 

(3) สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

(4) สิทธิประโยชนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
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ในยุคที่โลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

การเมือง และโดยเฉพาะการท่ีเทคโนโลยีเขามาพลิกโฉมโลกอยางรวดเร็ว (Technology Disruption) 

สงผลกระทบตอรูปแบบการใชชีวิตและตลาดงานในอนาคตอยาง ซึ่งตองการคนทำงานที่มีทักษะ 

ชุดใหม สามารถสรางนวัตกรรมและประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ จึงถือเปนโจทยทาทายใหญ 

ของการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศใหมีทั้งสมรรถนะที่สามารถใชชีวิตอยูไดในโลกปจจุบัน

และอนาคต (Survival Competency) ตามทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  

การอุดมศึกษาซ่ึงถือเปนการศึกษาข้ันสูงสุดและมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนา

กำลังคนคุณภาพ จึงตองปรับการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหผูเรียน 

ไดเรียนรูจากสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด โดยบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยง

โลกของการศึกษากับโลกของการทำงานเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) รัฐบาลจึงมีนโยบายหลัก ขอ 8.2.2 ใหมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ ตรงกับ

ความตองการของประเทศในอนาคต และเปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยสามารถกำกับ 

การเรียนรู ของตนเอง มีความพรอมทั ้งทักษะความรู  ทักษะอาชีพ และทักษะชีว ิตกอนเขาสู

ตลาดแรงงาน และนโยบายเรงดวน ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหมีการเชื่อมโยง

ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2562 มาตรา 35 ท่ีกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหผูเรียน 

ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริงและเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ

อื่นตามความตองการของประเทศ สอดคลองกับแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน

ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ท่ีกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะ

ของกำลังคนในกลยุทธ 8 ระบุใหมีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

ภายใต แนวคิดการจ ัดการศึกษาในลักษณะการเร ียนร ู จากประสบการณจริง 

ที่มีการเรียกชื่อและรูปแบบที่หลากหลาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จึงไดพัฒนาแพลตฟอรม Manpower Demand Driven Education Platform for Employability 

and Career Development Through Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE): 

University-Workplace Engagement เพ ื ่อเป นแพลตฟอร มกลางท ี ่ ให ม ีความเป นเอกภาพ 

เชิงนโยบายและมีกระบวนการจัดการศึกษาที่เปนระบบและมีมาตรฐานภายใตชื่อ “การจัดสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education) 

หรือ CWIE” ซึ ่งเปนหลักสูตรที ่มุ งเนนสมรรถนะผู เร ียน (Competency-Based Curriculum)  

ใหพรอมสูโลกแหงการทำงานจริง (Ready to Work) ตามความตองการของตลาดงาน (Demand 
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Driven) ผานการรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานผูใชบัณฑิต ซึ่ง อว. เห็นชอบให

ขับเคลื่อนแนวทางการสงเสริมการจัด CWIE ภายใตแพลตฟอรมดังกลาวใหกับสถาบันอุดมศึกษาไทย 

โดยไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2563 เพ่ือนำไปสูการดำเนินงาน CWIE อยางเปนระบบ มีมาตรฐาน ตอเนื่องและยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนว ัตกรรมได ประกาศ CWIE 

PLATFORM และนโยบายการขับเคลื่อน CWIE  โดยการเพ่ิมจำนวนนักศึกษา CWIE  2 เทา ภายใน 5 ป  

จาก 102,510 คน เปน 205,020 คน ตั้งแตปการศึกษา 2563–2567  

ในสวนของสมาคมสหกิจศึกษาไทยไดเสนอเปาหมายการขับเคลื่อน CWIE  โดยสมาคม 

ถือเปนพันธกิจสำคัญที่จะผลึกกำลังกับทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน สรางความพรอมและ 

ความเขมแข็งในการจัด CWIE  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยรวมพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ

บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัด CWIE  เปน “CWIE 4.0” ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ CWIE PLATFORM ทั้งนี้ ในการจัด CWIE 4.0 

จะทำไดตองดำเนินการในเรื่องตอไปนี้ 

1) กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเพื่อรองรับการจัด CWIE  

แนวใหมที ่เกิดจากความรวมมือในลักษณะพหุภาคีร วม 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายผู จัด ไดแก 

สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ และฝายนโยบายและสนับสนุนการจัด ไดแก หนวยงาน 

ของรัฐ องคการเอกชน และสมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

2) พัฒนาหลักสูตร CWIE ท่ียึดหลัก “การเรียนรูผานการสะทอนคิดจากประสบการณ

ทำงาน (Learning Through Reflection on Working) ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย อาทิ CWIE : 3-1 

(เรียนภาคทฤษฎี 3 ป – ภาคปฏิบัติ 1 ป), CWIE : 2+2 (เรียนภาคทฤษฎี 2 ป – ภาคปฏิบัติ 2 ป), 

CWIE : Entrepreneurship (เรียนภาคทฤษฎี วิชาเอกและวิชาโท 3 ปครึ ่ง – ภาคปฏิบัติ 1 ภาค

การศึกษา) 

3) พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติการใหเขาใจ เขาถึง และมีสมรรถนะเหมาะสมในการดำเนินการ CWIE  ตามกฎหมาย

และนโยบายดังกลาวขางตน 
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4.5 ผลสัมฤทธิ์และปจจัยแหงความสำเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์ของ CWIE และปจจัยแหงความสำเร็จประมวลจากผลประเมินของ

สถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ในชวงทศวรรษท่ีผานมา พบวา 

1) ผลสัมฤทธิ์ของ CWIE  ไดแก 

(1) บัณฑิต CWIE ไดงานเร็วกวาและมากกวาบัณฑิตท่ีไมไดรวมปฏิบัติ CWIE  

(2) ผูประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิต CWIE สูงกวาบัณฑิตที่ไมไดรวมปฏิบัติ 

CWIE  

(3) สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาผูที่ผาน CWIE มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ และวินัย

สูงข้ึน 

2) ปจจัยแหงความสำเร็จในการจัด CWIE ไดแก 

(1) ปจจัยแหงความสำเร็จหลัก คือ สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการถือ

เปนความรับผิดชอบรวมกันในลักษณะหุนสวน CWIE  (CWIE partnership) เปนพันธกิจและภารกิจ

รวมท่ีมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

(2) จัดเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาโดยถือเปนองคประกอบสำคัญของ

หลักสูตร ดำเนินการเปนระบบครบกระบวนการตามมาตรฐาน CWIE และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(3) มีการกำหนดสวนงานและบุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารและการจัดการ 

CWIE ท้ังในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

(4) สรางความพรอมในองคการที่จัด CWIE ใหมีความพรอมทุกดานกอนที่จะจัด 

CWIE  

(5) มีการติดตามประเมินผลการจัด CWIE คูขนานกับการจัดเพ่ือนำผลมาใชในการ

แกปญหาและพัฒนาการจัด CWIE ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 
คำส่ัง ขอความตอไปนี้ในแตละขอ มีคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 คำตอบ ใหทำเครื่องหมาย  

หนาคำตอบท่ีถูกตอง 
 
1. การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเรียกวา “หลักสูตรแซนดวิช” (Sandwich Course) หรือ  

“สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) หรือ “การศึกษากับการทำงาน” (Work-Study 
Program) จัดได 

ก. เฉพาะวิชาชีพ 

ข. เฉพาะดานเทคโนโลยี 

ค. เฉพาะดานวิทยาศาสตร 

ง. ทุกสาขาวิชาการและวิชาชีพ 

 
2. ในระยะเริ่มแรกของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated 

Education) ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาภาคทฤษฎีเขากับการปฏิบัติโดยการสลับ
การเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในแบบ 

ก. แยกใหเรียนภาคทฤษฎีกอนการปฏิบัติงาน 

ข. คูขนานโดยสลับคนละภาคเรียนระหวางการศึกษากับการทำงาน 

ค. ผสมระหวาง ขอ ก และ ขอ ข 

ง. สลับระหวางปการศึกษา 

 
3.  การนำการจัดสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาดำเนินการในประเทศไทยเปนครั้งแรก

ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในชวงนำรอง เพ่ือรองรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนการจัด 
ก. 1 ครั้ง ในระดับป 4 กอนจบการศึกษา 

ข. 2 ครั้ง ในระดับป 3 และ ป 4 สลับกับภาคเรียน 

ค. 1 ครั้ง เปนเวลา 8 เดือน 

ง. 1-2 ครั้ง ข้ึนอยูกับนักศึกษาแตละคน 

 
4. การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Education) ที่จัดในชื่อและรูปแบบ

ตางๆ ยึดปรัชญาการศึกษาเดียวกัน ไดแก “ประสบการณนิยม” (Experientialism) ซึ่งเนนการ
เรียนรูจากการกระทำ (Learning by Doing) ซ่ึงเปนการเรียนรูผาน 

ก. การทำงาน (Working) 
ข. การมีประสบการณ (Experience) 
ค. การสะทอนคิดจากการทำงาน (Reflection on Working) 
ง. การแกปญหา (Problem Solving) 
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5. วัตถุประสงคสำคัญของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative 
and Work-Integrated Education: CWIE) มุงหมายและมุงมั ่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให
ตรงตามความตองการและใชประโยชนไดจริง เพ่ือใหบัณฑิต 

ก. รูดี ปฏิบัติได 
ข. ไดงานทำ 
ค. รูจักคน รูจักงาน 
ง. พรอมทำงานไดทันทีเม่ือจบ 
 

6. CWIE เปนพันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) 
ดานใด 

ก. Teaching 
ข. Research 
ค. Service 
ง. Innovation 
 

7. ในระยะเริ่มแรก การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในประเทศไทย จัดเปนสวนของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในชื่อ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เม่ือมีการจัดการศึกษา
แบบนี้กวางขวางขึ้น จึงมีการเรียกชื่อและรูปแบบหลากหลายขึ้น กระทรวง อว. จึงไดประกาศ 
CWIE Platform เพื่อเปนหลักและแนวทางกลางในการจัดการศึกษาแบบนี้ โดยใหมีเอกภาพ 
กระบวนการจัดที ่เปนระบบ มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน  แนวทางการจัด CWIE จึงยึด
หลักการและกระบวนการตอไปนี้ 

ก. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
ข. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการตาม CWIE Platform 
ค. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร CWIE 
ง. TQF ของกระทรวง อว. 
 

8. ประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระดับอุดมศึกษาเปนครั้งแรก ไดแก 

ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว. พ.ศ.2562 

ข. พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 

ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

ง. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
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9. สาระบัญญัติของ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 เรื่องใดมีความสำคัญตอการจัด CWIE มากท่ีสุด 
ก. สถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

ข. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริง...โดยใหผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน

สถาบันอุดมศึกษาและอีกสวนหนึ่งในสถานประกอบการ 

ค. สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตใหบุคลากรและผูเรียนไปปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวได 

ง. ใหหนวยงานท่ีใหความรวมมือในการดำเนินงานไดรับสิทธิประโยชนดานวิชาการ 

ทรัพยากร การเชิดชูเกียรติ สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และสิทธิ

ประโยชนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

 
10. กระทรวง อว. ไดประกาศ CWIE Platform และนโยบายการขับเคลือ่น CWIE โดย 

ก. มุงปฏิรูปการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

ข. เพ่ิมจำนวนนักศึกษา CWIE 2 เทาภายใน 5 ป ตั้งแตปการศึกษา 2563-2567 

ค. รณรงคใหทุกฝายรวมสนับสนุนการจัด CWIE 

ง. เพ่ิมงบประมาณสงเสริมการจัด CWIE เปนพิเศษ 

 
เฉลยแบบทดสอบ 
ขอ 1 ง  ขอ 2 ก  ขอ 3 ข  ขอ 4 ค   ขอ 5 ง  ขอ 6 ก  ขอ 7 ข  ขอ 8 ง  ขอ 9 ข  ขอ 10 ข 
 
6. ส่ือและเอกสารประกอบโมดูล 

 

วิจิตร ศรีสอาน และคณะ. (2558). ประมวลสาระชุดฝกอบรมสหกิจศึกษาเลม 1 และ 2. (พิมพครั้งท่ี 

6).  นครราชสีมา: สมาคมสหกิจศึกษาไทย.        

Reilly, M. B. (2006).  The Ivory Tower and The Smokestack: 100 years of Cooperative 

Education at the University of Cincinnati. University of Cincinnati, OH 45206. 

Coll, R. K. & Zegwaard, K.E. (Eds.). (2011).  International Handbook for Cooperative & 

Work-Integrated Education (2nd ed.). Lowell, M. A.: World Association for 

Cooperative Education. 

Srisa-an, W. & Pramoolsook, I.  (2019).  Development of Cooperative and Work-

Integrated Education in Thailand.  In Yasushi Tanaka and Karsten E Zegwaard, 

Cooperative and Work-Integrated Education in Asia. (pp. 105-721 ). Routledge 

Taylor and Francis Group. 
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โมดูล 2 

ระบบบริหารและการจัดการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
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โมดลู 2  

ระบบบริหารและการจัดการ  
 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามประวัติความเปนมาของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)  เมื ่อป ค.ศ. 1906 (114 ป มาแลว) 

เป นการร ิเร ิ ่มของมหาว ิทยาล ัยซ ินซ ินนาติ (University Cincinnati) ด วยความร วมมือของ 

สถานประกอบการจากอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการรวมกันจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

ในรูปแบบทวิภาคีในระดับสถาบันเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณทำงานในสถานประกอบการ 

กอนจบการศึกษา เชื่อมโยงระหวางการศึกษาภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาและการปฏิบัติงาน

ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เปนความรวมมือสองฝายระหวาง “สถาบันอุดมศึกษากับ 

สถานประกอบการ” หร ือ “The Ivory Tower and The Smokestack (หอคอยงาช  า ง กับ 

ปลองควัน)” เพื่อรวมกันสรางความพรอมในการทำงาน (Employability) ใหแกนักศึกษากอนสำเร็จ

การศึกษาเปนบัณฑิต เปนความรวมมือแบบทวิภาคี 

เมื ่อการจัดการศึกษารูปแบบนี้ไดรับความนิยมและจัดกันกวางขวางขึ ้นทั ้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในประชาคมโลก ในระยะตอมา สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน

ธุรกิจเอกชนจึงไดรวมกันจัดตั้งสมาคมทั้งระดับชาติและระดับโลกเพื่อประสานและสงเสริมการจัด 

CWIE เปนสวนของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาลและ

หนวยงานของรัฐ ทำใหการจัดและการดำเนินงานของ CWIE  มีหนวยงานและบุคคลรวมกันจัด

มากกวา 2 ฝาย ในรูปแบบ “พหุภาคี” ประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ รัฐบาล

และหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และสมาคมวิชาการและวิชาชีพ ดังที่ไดแสดงไวใน

แผนภาพที่ 2.1 เพื่อรวมกันบริหารและจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในแตละประเทศ 
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แผนภาพท่ี 2.1 การจัด CWIE แบบพหุภาคี 

 

ในกรณีของประเทศไทยในชวงทศวรรษแรกของการจัดและดำเนินการ CWIE ในชื่อ  

“สหกิจศึกษา” ต ั ้งแต ป  พ.ศ. 2536-2546 เร ิ ่มร วมกันจ ัดระหว างสถาบ ันอ ุดมศึกษากับ 

สถานประกอบการ ในลักษณะความรวมมือแบบ “ทวิภาคี” เมื ่อร ัฐบาลไดใหการสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรและการสอน CWIE เปนสวนหนึ่งของการอุดมศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 

2545 เปนตนมา ทำใหการบริหารและการจัดการ CWIE ในประเทศไทยขยายเปนแบบ “พหุภาคี” 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้ในการบริหารและการจัดการ

หนวยงานท่ีเปน “พหุภาคี” ใหมีความพรอมในการกระทำภารกิจรวมกัน ท้ังดานการกำหนดนโยบาย 

การประสาน สงเสริมและสนับสนุน การจัดและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ 

CWIE แพลตฟอรม (CWIE Platform) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

รัฐบาล  
องคการภาครัฐ 

สถาบันอุดมศึกษา  CWIE สถานประกอบการ 

องคการเอกชน 
สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 
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3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคที่ผูไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 2 พึงไดรับ 

ประกอบดวย 

1)  เขาใจ เขาถึง และใชสาระความรูในการจัดระบบบริหารและการจัดการเพื่อความพรอม

ในการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวกับการจัดและการดำเนินงาน CWIE รวมกันกับสมาชิกของพหุภาคี 

2) ใชผลลัพธการเรียนรูเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาตนเองใหมีทักษะการบริหาร ทั้งดาน

เทคนิค (Technical Skills) มนุษยสัมพันธ  (Human Skills) และมโนคติ (Conceptual Skills)  

ท่ีเก่ียวของกับ CWIE  

3) เกิดสมรรถนะและมีความมั่นใจในการทำหนาที่อยางมีประสิทธิภาพตามความตองการ 

ขององคกรท่ีเก่ียวของ 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับ

สถาบันอุดมศึกษา 

2) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับ

สถานประกอบการ 

3) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

ระดับชาติ 

 

4.1   การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ระดับสถาบันอุดมศึกษา 

ในทศวรรษของการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2536-2545  

เปนการจัดวิชาสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาที ่ ใช อย ู  ในช วงระยะเวลานั ้น ม ีฐานะเปนว ิชาเล ือกที ่จ ัดร วมกันระหว าง

สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มีประสบการณการทำงาน

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนเปนเวลา 16 สัปดาหเต็มเวลาในสถานประกอบการ กอนที่จะสำเร็จ

เปนบัณฑิต มีคาไมนอยกวา 6 หนวยกิตทวิภาค เปนการเรียนรูจากประสบการณในการทำงานจริง 

เมื่อการจัดสหกิจศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในชวงนั้น จึงอาศัยการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรปฏิบัติการ และทรัพยากรของภาควิชา หรือคณะวิชา 

ท่ีเปดสอนรับผิดชอบดำเนินการโดยมีการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีทักษะและสมรรถนะในการทำ
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หนาที่ดานสหกิจศึกษา ตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนดเพิ่มเติม  

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใชอยูในชวงนั้น ในชวง 10 ปแรก 

ของการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย เปนการจัด “แบบแยก”ระหวางการเรียนวิชาภาคทฤษฎี 

ในสถาบันอุดมศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติโดยการทำงานจริงในสถานประกอบการ หลังจากไดเรียน

วิชาเอกหรือวิชาเฉพาะครบหรือเกือบครบแลวในชวง 3 ปแรก และออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในป

สุดทายของหลักสูตร การบริหารและการจัดการจึงอยูในความรับผิดชอบของ “ทวิภาคี” ประกอบดวย 

“สถาบันอุดมศึกษา” กับ “สถานประกอบการ” 

การจัดสหกิจศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวงแรกของการดำเนินการสหกิจศึกษา 

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดรวมกับสถานประกอบการ โดยยึดหลักการดังตอไปนี้ 

1) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

2) เปนสวนหนึ่งของการบริหารวิชาการของหนวยงานเจาของหลักสูตรหรือองคกร 

สหกิจศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

3) มีบุคลากรรับผิดชอบการบริหารการนิเทศและปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

4) เปนความรับผิดชอบรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในรูป 

พันธกิจสัมพันธ (University-Workplace Engagement) 

รูปแบบการบรหิารและการจัดการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในชวงนั้นจัดเปน

สองลักษณะ ไดแก  (1) การบริหารและการจัดการโดยคณะและภาควิชาที่มีอยู และ (2) โดยการ

จัดตั้งหนวยงานกลางของสถาบันอุดมศึกษาข้ึนดำเนินการ  

การจัดแบบที่ (1) ดำเนินการในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญที่เริ่มจัดในบางหลักสูตร 

จำนวนนักศึกษาที ่เลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังนอยมีปริมาณงานสหกิจศึกษาไมมากพอที่จะมี

หนวยงานกลาง ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ก. การบริหารและการจัดการระดับคณะและภาควิชา  

 

แผนภาพท่ี 2.2 การบริหารและจัดการระดับคณะและภาควิชา  
 

ข. การบริหารและการจัดการโดยหนวยงานกลางระดับคณะ 

 

 แผนภาพท่ี 2.3 การบริหารและการจัดการโดยหนวยงานกลางระดับคณะ 
 

การจัดแบบที่ (2) ดำเนินการในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดตั้งหนวยงานกลางข้ึน

รับผิดชอบดำเนินงานดานนี้ รวมกับภาควิชาและคณะวิชาที่มีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา สวนใหญ

เปนวิชาบังคับที่มีจำนวนนักศึกษามาก ปริมาณงานมาก และตองรวมมือกับสถานประกอบการทั้งใน

และนอกประเทศ ดังตัวอยางท่ีแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

 



37 
 

ก. การบริหารและจัดการโดยหนวยงานกลางระดับสถาบันอุดมศึกษา 

 

แผนภาพท่ี 2.4 การบริหารและจัดการโดยหนวยงานกลางระดับสถาบันอุดมศึกษา 
 

ข. ตัวอยางการแบงสวนงานของหนวยงานกลางของสถาบนัอุดมศึกษา 

 

แผนภาพท่ี 2.5 ตัวอยางการแบงสวนงานของหนวยงานกลางของสถาบันอุดมศึกษา 
 

การบริหารและการจัดการ CWIE ระดับสถาบันอุดมศึกษาทั ้งสองรูปแบบที ่จัด  

มีโครงสรางการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน ดังท่ีแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.6 โครงสรางการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน 
 

ทรัพยากรการบร ิหารและการจ ัดการ CWIE ที ่สำค ัญ ประกอบดวยบุคลากร 

งบประมาณ อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ไมวาจะจัดระบบบริหารรูปแบบไหน

จำเปนตองมีผู บริหาร คณาจารยนิเทศ และเจาหนาที่ที่ไดรับการศึกษาอบรมและมีประสบการณ 

ดาน CWIE พรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที ่ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ ่มเติม 

จากคาลงทะเบียนท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา รวมท้ังจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.2   การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ระดับสถานประกอบการ 

เนื่องจากการจัด CWIE จะไมบังเกิดข้ึน ถาไมไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ

ในการรวมจัดการศึกษาโดยรับนักศึกษาไปปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการตามมาตรฐาน 

การดำเนินงาน  การศึกษารูปแบบนี้ถือเปนความรับผิดชอบรวมกันในลักษณะหุนสวน CWIE (CWIE 

Partnership) สถานประกอบการสวนใหญสามารถดำเนินงาน CWIE ไดโดยไมตองจัดตั้งหนวยงาน

หรือแตงตั้งบุคลากรใหม การสนับสนุนของสถานประกอบการสามารถทำไดโดย (1) ใหความสำคัญกับ

การทำหนาที่ของผู นิเทศและหนวยงานทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการดานธุรการ สนับสนุน

นักศึกษา CWIE (2) จัดสรรทรัพยากร อุปกรณและเครื่องมือใหนักศึกษาสามารถทำงาน/โครงการได 

และ (3) จัดสรรงบประมาณเปนเบี้ยเลี้ยง/สวัสดิการแกนักศึกษา 
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 การดำเนินการในฝายกำลังคนของเครือบริษัทขนาดใหญที่มีเปาหมายในการพัฒนา

คนใหมีคุณภาพเพื่อตอยอดการดำเนินธุรกิจจากรุนสูรุนอยางยั่งยืน ใช CWIE เปนกิจกรรมสำคัญ 

ของการสรรหาและการคัดเลือก Young Talent (Recruitment and Selection) มีการจัดตั้งศูนย 

สหกิจศึกษาและทวิภาคีของบริษัทในฝายบริหารกำลังคนข้ึน ดังท่ีแสดงในแผนภาพ 

 

 

แผนภาพท่ี 2.7 กิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก Young Talent ผานกระบวนการ CWIE  
     

สวนโครงสรางของการบริหารและการจัดการ CWIE ในสถานประกอบการสวนใหญ 

ใชฝายทรัพยากรมนุษยหรือฝายบุคคลเปนหนวยประสานงานการรวมจัด CWIE กับฝายตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของในบริษัท ดังแผนภาพท่ีเสนอเปนตัวอยาง 
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แผนภาพท่ี 2.8 โครงสรางของการบริหารและการจัดการ CWIE ในสถานประกอบการ 
 
บุคลากร CWIE ในสถานประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและการจัดการ

CWIE ประกอบดวย 

1) ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย/บุคคล 

สถานประกอบการสวนใหญมักมอบหมายใหฝายทรัพยากรมนุษยหรือบุคคล 

ใหเปนผู ร ับผ ิดชอบการบริหารและจัดการ CWIE ในสถานประกอบการ ผู บร ิหารในฝ ายนี้ 

จึงทำหนาท่ีเปนผูบริหารงาน CWIE ในสถานประกอบการ 

2) เจาหนาท่ีประสานงาน CWIE  

ฝายทรัพยากรมนุษยหรือบุคคลจะมอบหมายเจาหนาท่ีในฝายใหเปนผูประสานงาน 

CWIE กับสถาบันอุดมศึกษา 

3) ผูนิเทศ 

หมายถึง บุคคลที่ทำหนาที่เปนหัวหนางานของนักศึกษาคอยกำกับ ใหคำแนะนำ 

และคำปรึกษาแกนักศึกษาใหทำงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 
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4.3   การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ระดับชาติ 

1) นับตั ้งแตป พ.ศ. 2545 ซึ ่งเปนครั ้งแรกที ่หนวยงานของรัฐระดับกระทรวง 

(ทบวงมหาวิทยาลัย) ไดใหการยอมรับการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาวาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีที ่เสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหพรอมทำงานเมื ่อจบ  

จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 20 แหง 

โดยการจัดงบประมาณสนบัสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา 10,000 บาทตอคน เปนโครงการนำรอง จนถึง

ป พ.ศ. 2547 เปนการเริ่มตนของหนวยงานของรัฐระดับชาติ ที่เปนกลไกของรัฐในการกำกับดูแล

การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีบทบาทในการประสานและสงเสริมการจัดการสหกิจศึกษารวมกับ

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ทำใหการที่เคยจัดแบบ “ทวิภาคี” ขยายเปน “พหุภาคี” 

ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา 

 ในป พ.ศ. 2548 หลังจากโครงการนำรองสิ้นสุดลง ทบวงมหาวิทยาลัยไดขอให

สมาคมสหกิจศึกษาไทยทำการประเมินผล พบวา “ผู บร ิหารและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวของทั ้งใน

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการยังขาดความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา 

อยางถองแท แมการจัดนำรองจะไดผลเปนที ่นาพอใจระดับหนึ ่ง” ในปพ.ศ. 2551 สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ ึงไดจ ัดทำแผนการดำเน ินงานสงเสริมสหกิจศ ึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ระหวางป พ.ศ. 2551-2558 โดยเนนการสรางมาตรฐานความพรอมและ 

ความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่จัดสหกิจศึกษา รวมทั้งการจัดสหกิจ

ศึกษานานาชาติใหกวางขวางยิ่งขึ้น สกอ. จึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทสำคัญดานนโยบาย 

มาตรฐาน จัดสรรงบประมาณอุดหนุนและติดตามประเมินผลการจัดและการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนปที่มีการจัดตั้งกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำใหการบริหารและการจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภายใตการนำของ อว. เจริญกาวหนาทั้งดานปริมาณ คุณภาพ

และมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที ่นาพอใจ ปจจัยสำคัญที ่ชวยใหเกิดผลของ 

การพัฒนาตามแผน คือการพัฒนาบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหรูชัดและปฏิบัติได 

เนื่องจากการจัด CWIE เกี่ยวของกับหนวยงานและบุคคลหลายฝายที่ตองรวมมือและ

รวมรับผิดชอบ จึงจำเปนตองเสริมสรางความรูใหผูเกี่ยวของเขาใจ เขาถึงและสามารถดำเนินการ 

CWIE ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน CWIE และยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ แผนพัฒนาการดำเนินงานสงเสริม CWIE ของ อว. จึงใหความสำคัญและใหการสนับสนุน

การศึกษาอบรมบุคลากรผู เกี ่ยวของกับ CWIE ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ  

รวมทั ้งการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน CWIE และการประกันคุณภาพ โดยมอบหมายให
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สมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งเปนศูนยรวมของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่รวมกันจัด 

CWIE ในประเทศไทย ไดจัดทำหลักสูตรผลิตและพัฒนาสื่อและการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ CWIE 

ไดแก ว ิทยากรแกนนำ คณาจารยน ิเทศ ผู น ิเทศ และผู ปฏิบัต ิงานในสถาบันอุดมศึกษาและ 

สถานประกอบการเพื ่อใหพรอมที ่จะทำหนาที่ตาง ๆ รวมทั้งขยายผลการฝกอบรมบุคลากรของ

เครือขายพัฒนา CWIE และของหนวยงานได เอง ผลของการดำเนินการดังกล าวที ่ เก ิดจาก 

การสนับสนุนของ อว. ทำใหมีการขยายการจัดไดกวางขวางในระยะเวลาที่รวดเร็ว ดังสถิติเกี ่ยวกับ

การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ดานจำนวน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการ 

ท่ีรวมจัด CWIE  ดังตอไปนี ้

 

ก. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตร CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

 

แผนภาพท่ี 2.9 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตร CWIE ป พ.ศ. 2558–2562 
ท่ีมา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

 
จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร CWIE  88 แหงในป พ.ศ. 2558 เพิ่มเปน 

91 แหงในป พ.ศ. 2562 หรือประมาณ รอยละ 3.4 
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ข. จำนวนหลักสูตร CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

 

แผนภาพท่ี 2.10 จำนวนหลักสูตร CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

ท่ีมา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

จากจำนวนหลักสูตร CWIE 1,308 หลักสูตร ในป 2558 เพิ่มเปน 1,599 หลักสูตร ใน

ป 2562 หรือประมาณ รอยละ 22.2 
 

ค. จำนวนนักศึกษา CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

 

แผนภาพท่ี 2.11 จำนวนนักศึกษา CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

ท่ีมา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

จำนวนนักศึกษา CWIE เพิ่มจาก 42,795 คน ในป พ.ศ. 2558 เปน 60,053 คน ในป
พ.ศ. 2562 หรือประมาณ รอยละ 40.3 
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ง.  จำนวนสถานประกอบการท่ีรวมจัด CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

 

แผนภาพท่ี 2.12 จำนวนสถานประกอบการท่ีรวมจัด CWIE ป พ.ศ. 2558-2562 

ท่ีมา : เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

จำนวนสถานประกอบการที ่ร วมจ ัด CWIE จาก 12,403 แหง ใน พ.ศ. 2558  

เพ่ิมเปน 17,998 แหง ใน พ.ศ. 2562 หรือประมาณ รอยละ 45.1 
 

จ.  สถิติเก่ียวกับ CWIE นานาชาติ ป พ.ศ. 2558 – 2562 

 
แผนภาพท่ี 2.13 สถิติเก่ียวกับ CWIE นานาชาติ ป พ.ศ. 2558-2562 

ท่ีมา : เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 
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ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ไดมีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดยสถานประกอบการ

จาก 104 แหง เพิ่มเปน 239 แหงหรือประมาณ รอยละ 129.8 นักศึกษาจาก 168 คน เพิ่มเปน 309 

คน หรือประมาณ รอยละ 83.9 หลักสูตรจาก 121 หลักสูตร เพิ่มเปน 218 หรือประมาณ รอยละ 

80.2 และสถาบันอุดมศึกษาจาก 12 แหงเพ่ิมเปน 21 แหง หรือประมาณ รอยละ 75.0 

ระบบบริหารและการจัดการ CWIE ในชวงป พ.ศ. 2546–2563  จำแนกเปน 3 ระดับ

ดังนี้ 

ก. สวนกลาง ระดับชาติ โดยทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีและอำนาจในการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน จดัสรรเงิน

อุดหนุนและติดตามประเมินผลการจัดการ CWIE รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในการประสานสงเสริม

และสนับสนุนการจัดและการดำเนินการ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในรูป 

“พหุภาคี” 

ข. สวนภูมิภาคในรูปของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา จำนวน 9 เครือขาย จำนวน 

165 สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

1) ภาคเหนือตอนบน จำนวน 16 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนแมขาย 

2) ภาคเหนือตอนลาง จำนวน 13 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปนแมขาย 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 17 สถาบันอุดมศึกษา โดยมี

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแมขาย 

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จำนวน 17 สถาบันอุดมศึกษา โดยมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนแมขาย 

5) ภาคกลางตอนบน จำนวน 45 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี เปนแมขาย 

6) ภาคกลางตอนลาง จำนวน 32 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสยาม 

เปนแมขาย 

7) ภาคตะว ันออก จำนวน 7 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาว ิทยาล ัยบ ูรพา 

เปนแมขาย 

8) ภาคใตตอนบน จำนวน 10 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เปนแมขาย 
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9) ภาคใตตอนลาง จำนวน 8 สถาบัน โดยมีมหาวิทยาล ัยสงขลานคร ินทร 

เปนแมขาย 

เพ ื ่อร วมมือก ันในการจ ัดและดำเน ินการ CWIE ในเคร ือข าย รวมทั ้งการ

ประสานงานระหวางเครือขายและกับสวนกลาง ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2.14 การจัดและดำเนินการ CWIE ในเครือขาย รวมท้ังการประสานงาน 

ระหวางเครือขายและกับสวนกลาง 

ท่ีมา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

 

2) เมื ่อมีการจัดตั ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม 

(อว.) ในป พ.ศ. 2562 โดยการรวมหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาอยู ในกระทรวงเดียวกัน ทำให อว.  

มีหนาที ่และอำนาจในการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดกอใหเกิดโฉม

หนาใหมของ CWIE ในประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกำหนดบทบัญญัติมาตรา 35 และ 36  

ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ถือเปนการยอมรับความสำคัญของการจัดหลักสูตร

การศึกษาในรูปแบบ CWIE ที่สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนพึงถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการประกาศ CWIE แพลตฟอรม (CWIE Platform) 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยแมขายของเครือขายพัฒนา 
สหกิจศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ 

ของประเทศไทยท่ีเปนสมาชิกของเครือขาย 

สถาบันอุดมศึกษา + สถานประกอบการของรัฐ 
เอกชน และชุมชน 

สวน 
กลาง 

สวน
ภูมิภาค 

ระดับ
หนวยงาน 

เครือขาย 9 
สถาบัน 165 
หลักสูตร 1,599 
นักศึกษา 60,053 
สถานประกอบการ 
17,998 
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ของ อว. เพื่อกำหนดหลักการ แผนและแนวปฏิบัติประกอบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในระยะ

เปลี่ยนผานตั้งแต พ.ศ. 2563-2567 เปนเวลา 5 ป CWIE แพลตฟอรมจึงเปนเสมือนแผนแมบท 

เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนากำลังคนใหมีท ักษะและสมรรถนะที ่พร อมในการทำงานตรงตาม 

ความตองการของตลาดแรงงานและความกาวหนาในวิชาชีพโดยการสรางพันธกิจสัมพันธระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ นอกเหนือจากการประกาศกำหนดเปาหมายการเพ่ิมจำนวน

นักศึกษา CWIE 2 เทา ภายใน 5 ป ตั้งแตปการศึกษา 2563-2567 จาก 102,510 คน เปน 205,020 คน 

ยังไดกำหนดกระบวนการ เปาหมาย และวิธีการดำเนินการดังตอไปนี้ 

 CWIE แพลตฟอรมเพื ่อขับเคลื ่อนกำลังคนใหมีทักษะที ่พรอมในการทำงานและ

ความกาวหนาในวิชาชีพ (Manpower Demand Driven Education Platform for Employability 

and Career Development through Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE): 

University-Workplace Engagement) 

ตารางท่ี 2.1 CWIE แพลตฟอรมเพ่ือขับเคลื่อนกำลังคนใหมีทักษะท่ีพรอมในการทำงานและ

ความกาวหนาในวิชาชีพ 

กระบวนการ เปาหมาย วิธีดำเนินงาน 

1. การจัดทำและ

ประชาสัมพันธขอมูล 

(Information) 

เพ่ิมปริมาณและมาตรฐาน

และการจัดหลักสูตร 

CWIE  

สรางความรูความเขาใจเกิดข้ึนกับ CWIE 

รวมถึงมาตรฐานและประโยชน 

ท่ีนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และ 

สถานประกอบการเพ่ือสรางการยอมรับ

และรวมอุดมการณ 

2. การจับคูความ

รวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับ

สถานประกอบการ 

(Matching) 

มีขอมูลและเวทีให 

Demand และ Supply 

ใชประโยชนและจับคู

รวมมือ 

1. มีระบบบริการขอมูลแบบ One Stop 

Service 

2. จัดเวทีพบปะระหวาง Demand-

Supply 

3. การรวมออกแบบ

และการนำสู 

การปฏิบัติ  

(Co-designing and 

Implementation) 

1. รวมออกแบบผลลัพธ

การเรียนรู (Learning 

Outcomes: 

Knowledge, 

Professional Skills, 

Soft Skills) ท่ีพรอมสู 

การทำงานจริง 

สถาบันอุดมศึกษาและ 

สถานประกอบการรวมกันออกแบบ

หลักสูตรและระบบบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 2.1 CWIE แพลตฟอรมเพ่ือขับเคลื่อนกำลังคนใหมีทักษะท่ีพรอมในการทำงานและ

ความกาวหนาในวิชาชีพ (ตอ)  

 กระบวนการ เปาหมาย วิธีดำเนินงาน 

 2. รวมออกแบบระบบ

บริหารจัดการ CWIE 

 

4. การประเมินผล 

และการพัฒนา 

(Assessment and 

Development) 

สอบทานและทบทวน 

Learning Outcomes 

ของนักศึกษา และระบบ

บริหารจัดการ CWIE  

ใหทันสมัยสอดคลองกับ

โลกการทำงานยุคใหม 

(Continuous 

Improvement) 

1. สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ 

และนักศึกษารวมประเมินหรือ 

การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. พัฒนามาตรฐาน CWIE  

5. การดำเนินกิจกรรม

สงเสริมและขยายผล 

(Outreach 

Activities) 

ตอยอดและยกระดับ CWIE 

เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ

นักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการ 

1. พัฒนา Career for the Future 

2. International CWIE International  

    Presentation เปนตน 

3. ยกระดับนักศึกษา CWIE สูการเปน

ผูประกอบการ Entrepreneur  

4. พัฒนา CWIE  เพ่ือยกระดับคุณภาพ

สถานประกอบการผานโจทยวิจัยเชิงลึก 

 

ผลพวงที่เกิดจากประกาศ CWIE แพลตฟอรม คือ บันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่อง 

การสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and 

Work-Integrated Education: CWIE) ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) กับกลุมองคกรที่เกี่ยวของกับ CWIE อื่น จำนวน 12 แหง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2563 เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการจัด CWIE  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถ

ปฏ ิบ ัต ิ งานได จร ิ ง  ตอบสนองความต องการตลาดแรงงานของประเทศโดยการเร ียนรู  

ในสถาบันอุดมศึกษาควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ดังที่ไดแสดงไวในแผนภาพ

ระบบการบริหารและการจัดการ CWIE แบบพหุภาคี ดังตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.15 ระบบการบริหารและการจัดการ CWIE แบบพหุภาคี 

 

ในขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ไดมีการกำหนดแนวทางการดำเนินความรวมมือไว 

ดังตอไปนี้ 

1)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(1) ถายทอดนโยบายการสงเสริม CWIE ใหแกสถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือรวมกันขับเคลื่อน CWIE  

(2) ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน และชุมชน บูรณาการความรวมมือในการจัด CWIE เพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน 

(3) ประสานและสงเสริมใหหนวยงานใหความรวมมือในการนำเขาขอมูลในระบบ

อมูลฐานข   CWIE  

(4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัด CWIE ตามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ 

(5) เปนศูนยประสานงานและใหบริการขอมูลดาน CWIE แกหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ 

2) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  

(1) รวมสงเสริม สนับสนุน และประสานใหสถานประกอบการที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุน รับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานภายใตการจัด CWIE ในสถานประกอบการมากข้ึน 

รัฐบาล-องคการ
ภาครัฐ 

สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา CWIE 

องคการเอกชน 
สมาคมวิชาการ-

วิชาชีพ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  

I 

ท่ีประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย 

 

ท่ีประชุมอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล 
 

สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน 
แหงประเทศไทย 

II 

หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ชุมชน 

III 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

IV 
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(2) ประสานและสงเสริมใหสถานประกอบการที ่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ใหความรวมมือในการนำเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล CWIE  

3)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

(1) รวมสงเสริม สนับสนุน และประสานใหสถานประกอบการที่ไดรับการสงเสริม

จาก EEC จัด CWIE รวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมากขึ้นและมีมาตรฐานสากล โดยกำหนดความ

ตองการ/หลักส ูตรและมาตรฐานผานการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอยางแทจร ิง ท ั ้งนี้

ภาคอุตสาหกรรมตองรับนักศึกษาทำงานในสถานประกอบการหลังจากผานการปฏิบัติงานดังกลาว 

(2) ประสานและสงเสริมใหสถานประกอบการใหความรวมมือในการนำเขาขอมูล

ในระบบฐานขอมูล CWIE  ระหวาง CWIE กับการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC-HDC) 

(3) หาแหลงทุนจากภาครัฐและเอกชนมาสงเสริมกิจกรรมขางตน 

4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

(1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด CWIE  

มากข้ึนและมีมาตรฐาน 

(2) สงเสริมและใหคำแนะนำแกสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินงาน เพ่ือบูรณาการรวมกับสถานประกอบการ 

ในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกนักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และการขอรับสิทธิประโยชน 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(3) ใหการสนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝกอบรมในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานและทันตอเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหสถานประกอบการนำไปใช

ในการพัฒนาฝมือแรงงาน และขอรับสิทธิประโยชนตามโครงการสหกิจศึกษาและเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานกำหนด 

5) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

(1) รวมสงเสริม สนับสนุน และประสานใหชุมชนหรือกลุมองคกรชุมชนในพื้นท่ี 

รับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานในชุมชนหรือองคกรมากข้ึน 

(2) ประสานงานและสงเสริมใหหนวยงานใหความรวมมือในการนำเขาขอมูล 

ในระบบฐานขอมูล CWIE  

6)  ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  

7)  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

9)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
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   แนวทางความรวมมือของ 4 องคกรดังกลาว (ลำดับท่ี 6, 7, 8 และ 9) ประกอบดวย 

(1) รวมสงเสริม ผลักดัน และประสานใหสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกจัด CWIE 

รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใหมากขึ้นและมีมาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการมากข้ึน 

(2) พัฒนาผู บริหาร คณาจารย บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะ

เกี่ยวกับ CWIE เพื่อสรางสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหการจัด CWIE มีมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับ 

(3) ประสานและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือในการนำเขาขอมูล

และปรับปรุงขอมูลหลักสูตรและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในระบบฐานขอมูล CWIE เพื่อใหหนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชขอมูลรวมกันได 

10) สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

(1) เผยแพรองคความรูดาน CWIE ใหผูบริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีสนใจทราบ 

(2) รวมพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ใหมีความรู

ความเขาใจและมีทักษะเก่ียวกับ CWIE เพ่ือสรางสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร เพ่ือใหการจัด 

CWIE มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 

(3) รวมจัดทำมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการดำเนินงาน CWIE  

(4) รวมทำการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัด CWIE ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

11) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

12) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

   แนวทางความรวมมือของ 2 องคกรดังกลาว (ลำดับท่ี 11 และ 12) ประกอบดวย 

(1) รวมสงเสริม สนับสนุน และประสานใหสถานประกอบการที ่เปนสมาชิก 

จัด CWIE  รวมกับสถาบันอุดมศึกษาใหมากขึ้นและมีมาตรฐาน และรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการมากข้ึน 

(2) ประสานและสงเสริมใหสถานประกอบการใหความรวมมือในการนำเขาขอมูล

ในระบบฐานขอมูล CWIE  

ทุกหนวยงานจะรวมกันขับเคลื ่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education : CWIE) ดังนี้ 

1) เผยแพร ประชาส ัมพันธ ให ความร ู   ความเข าใจเก ี ่ยวก ับ CWIE ให แก บ ุคลากร 

ในสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานในสังกัด 
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2) แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร และความคิดเห็นระหวางหนวยงานที่เกี ่ยวของเพ่ือ 

ใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งการแกปญหาและอุปสรรคที ่อาจเกิดขึ ้นจากการ

ดำเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ 

ระบบบริหารและการจัดการ CWIE  หลังจากมีการยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เม่ือ 

ป พ.ศ. 2562 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

จึงเปนภารกิจหนึ่งของ อว. และอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เปนเจาของเรื่อง แสดงเปนแผนภูมิการจัดระบบการบริหารและการจัดการ CWIE  ภายใต อว. ไดดังนี้ 

 

 

แผนภาพท่ี 2.16 ระบบบริหารและการจัดการ CWIE  

ท่ีมา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

 

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา นับตั ้งแตมีการนำ CWIE มาดำเนินการเปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ 

เอกชนและชุมชนไดรวมมือกันพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ CWIE เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การผลิตบัณฑิตใหตอบสนองความตองการและใชประโยชนในการพัฒนาประเทศไดจริง ไดผลดีตาม

ความมุงหมายมาโดยลำดับ จนกระทั่งถือไดวาการจัด CWIE เปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารและ

การจัดการการอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยถือเปนสารบัญญัติสำคัญของพระราชบัญญัติ 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที ่ทุกฝายพึงถือปฏิบัติ พัฒนาการของ CWIE ดานการบริหารและ 

การจัดการดังกลาว สรุปไดดังตอไปนี้ 

รัฐมนตรีวาการ อว. 

สำนักงานปลัด อว. 

เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือขาย 
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

สถาบันอุดมศึกษา + สถานประกอบการ 
ของรัฐ เอกชน และชุมชน 

สวนกลาง 

สวนภูมิภาค 

ระดับหนวยงาน 

สถาบัน 165 
หลักสูตร 1,599    
นักศึกษา 60,053 
สถานประกอบการ 17,998 
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1) ในระยะ 10 ป แรก การบริหารและการจัดการ CWIE รวมกันจัดระหวางสถาบันอุดมศึกษา

และสถานประกอบการแบบ “ทวิภาคี” เปนสวนของระบบบริหารระดับหนวยงานทั้งสองในลักษณะ 

“หุนสวน CWIE” (CWIE Partnership)  

2) ในระยะตอมาจนถึงปจจุบัน การบริหารและการจัดการ CWIE ไดมีการขยายการมีสวนรวม

เปนแบบ “พหุภาคี” ท้ังรัฐบาล องคการภาครัฐ องคการภาคเอกชน ภาคชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา

กับสถานประกอบการ ซ่ึงจัดในแบบทวิภาคีมากอน 

3) ในปจจุบันนีไ้ดมีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ CWIE สมบูรณแบบเปน 3 ระดับ 

ประกอบดวย 

   ก. ระดับสวนกลาง โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำกับ

ดูแล CWIE ดานนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรเงินอุดหนุน การสงเสริม และการติดตามประเมินผล

การจัด CWIE  ถือเปนฝายอำนวยการทำหนาที่ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

   ข. ระดับสวนภูมิภาคโดยการรวมตัวของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

ของหนวยงานของรัฐ เอกชนและชุมชนในภาคตาง ๆ ของประเทศ  ทำหนาที่ประสานสงเสริมและ

รวมมือการจัด CWIE ในระดับภูมิภาคแตละภาค ทั้งการรวมมือกันเองระหวางหนวยงานที่จัด CWIE 

ในภาค ระหวางภาค และกับสวนกลาง 

   ค. ระดับหนวยงาน โดยความรวมมือกันจัด CWIE ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ 

สถานประกอบการ เปนระดับ “ปฏิบัติการ” ที่กอใหเกิดผลตามนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานและ

ความตองการของประเทศ 

  การบริหารและการจัดการ CWIE ทุกระดับตองเขมแข็ง สอดคลอง ประสานสัมพันธ  

มีมาตรฐาน ตรงตามความตองการและใชประโยชนไดจริงตามยุทธศาสตรชาติและประกาศ CWIE 

แพลตฟอรม 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน 

 
คำส่ัง    ขอความตอไปนี้ ในแตละขอมีคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 คำตอบ ใหทำเครื่องหมาย  

หนาคำตอบท่ีถูกตอง 
 
1. การจัดสหกิจศึกษาเริ่มแรกท่ีมหาวิทยาลัยซินซินนาติประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อ “Cooperative 

Education” เนื่องจาก 
ก. เปนการรวมมือกันจัดระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 
ข. จัดในแบบทวิภาคี 
ค. ใชหอคอยงาชางกับปลองควันเปนสัญลักษณ 
ง. ชวยสรางความพรอมในการทำงาน 

 
2. การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบพหุภาคี เม่ือ 

ก. มีสถานประกอบการเขารวมจัดหลากหลายข้ึน 
ข. มีการจัด CWIE ในระดับอาชีวศึกษา 
ค. รัฐบาลและสมาคมวิชาชีพใหการสนับสนุนการจัด 
ง. องคการเอกชนเขารวมจัด 

 
3. ผลลัพธการเรียนรูท่ีผูปฏิบัติ CWIE พึงไดรับ ไดแก 

ก. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข. การพัฒนาตนเองใหมีทักษะและสมรรถนะการทำงาน 
ค. การมีทักษะมนุษยสัมพันธและรูจักคน 
ง. ความม่ันใจและความม่ันคงในการทำงาน 

 
4. การบริหารและการจัดการ CWIE ในทศวรรษแรกในประเทศไทยจัดในรูปพันธกิจสัมพันธระหวาง 

ก. สถานประกอบการดวยกัน 
ข. หนวยงานของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษา 
ค. ภาควิชาตาง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา 
ง. สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 
 

5. สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีจัด CWIE สวนใหญจัดใหการบริหารและการจัดการ CWIE  
ก. เปนสวนหนึ่งของการบริหารวิชาการของหนวยงานท่ีหลักสูตรสังกัด 
ข. เปนภารกิจสำคัญของหนวยงานใหมท่ีจัดตั้งเพ่ือการนี้ 
ค. อยูในความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะดานนี้ 
ง. อยูในความรับผิดชอบของสถานประกอบการ 
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6. สถานประกอบการในประเทศไทยท่ีรวมจัด CWIE สวนใหญจัดใหการบริหารและการจัดการ CWIE  
ก. ทำรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 
ข. อยูในความรับผิดชอบของฝายบุคคล CWIE 
ค. อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกลางของสถานประกอบการ 
ง. อยูในความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ 

 
7. สถาบันอุดมศึกษามีการจัดตั้งหนวยงานกลางระดับสถาบันอุดมศึกษาข้ึนรับผิดชอบการบริหาร

และการจัดการ CWIE  เนื่องจาก 
ก. หนวยงานเดิมมีภารกิจมากอยูแลว 
ข. ตองการทดลองหารูปแบบการบริหาร CWIE ท่ีเหมาะสม 
ค. มีปริมาณงานมากเพราะหลายหลักสูตรจำนวนคณะและภาควิชาจัดนักศึกษามาก 
ง. เปนงานใหมท่ีไมเคยทำมากอน 

 
8. ทรัพยากรการบริหารท่ีสำคัญท่ีสุดตอความสำเร็จของการบริหารและการจัดการ CWIE ของ

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
ก. ทรัพยากรการเงินท่ีม่ันคงเพียงพอ 
ข. คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE  
ค. เบี้ยเลี้ยงและคำตอบแทนท่ีใหแกนักศึกษา CWIE  
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชสนับสนุนการจัด CWIE  

 
9. หนวยงานระดับชาติ หนวยงานแรกท่ีไดในการสนับสนุนการจดั CWIE ในประเทศไทย ไดแก 

ก. กระทรวงแรงงาน 
ข. ทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ. ในระยะตอมา) 
ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
ง. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
 

10. โฉมหนาใหมของ CWIE ในประเทศไทยเกิดข้ึนเปนผลจาก 
ก. การขยายขอบเขตจาก Cooperative Education เปน Cooperative and  

Work-Integrated Education : CWIE 
ข. ขยายขอบเขตการจัดจาก “ทวิภาคี” เปน “พหุภาคี” 
ค. การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม     
ง. การประกาศใช พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ CWIE แพลตฟอรม  

พ.ศ. 2563-2567 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
ขอ 1. ก  ขอ 2. ค  ขอ 3. ข  อ 4. ง ขอ 5. ก ขอ 6. ข ขอ 7. ค ขอ 8. ข ขอ 9. ข ขอ 10. ง 
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โมดูล 3 

มาตรฐาน : การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ  

และการบริหารจดัการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข 



58 
 

โมดลู 3  

มาตรฐาน : การพัฒนาหลักสตูร การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ 
 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข  

 
1. หลักการและเหตุผล 

โดยทั ่วไปการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐ โดยรัฐจัดเองหรือมอบหมายใหเอกชนจัด 

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รัฐจึงมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย 

มาตรฐาน จัดสรรทรัพยากรอุดหนุน และติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ใหเปน 

ไปตามนโยบายและมาตรฐานท่ีกำหนด การศึกษาจึงเปน “กิจกรรมและกระบวนการสรางความเจริญ

งอกงามแกบุคคลทั้งดาน ความเรืองปญญาและคุณธรรม มีความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ 

ในการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและประชาคมโลก” 

การศึกษาทุกระดับไมวาจะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  

จึงตองมุง “สรางคน” ใหมีท้ัง “ความเปนคน” (Manhood) และ “ความเปนกำลังคน (Manpower)” 

โดยการพัฒนาหลักสูตรและการสอนใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานของการศึกษาแตละระดับ 

สำหรับประเทศไทยไดมีการจัดทำยุทธศาสตร 20 ป เพื่อพัฒนาประเทศไทยสูความเปนประเทศไทย 

4.0 ในยุทธศาสตรดังกลาวไดกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ “สรางคน สรางความรู และสราง

นวัตกรรม” เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสูความเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีพลเมืองมีรายไดสูง แขงขันได

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรรหาวิธีการจัดการศึกษาที่จะชวยสราง 

“บัณฑิต” ที่มีความรู ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะและเจตคติตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต

และใชประโยชนไดจริง เพื่อใหประเทศไทยพึ่งตนเองในการพัฒนาไดและแขงขันไดในประชาคมโลก 

รัฐจึงตองกำหนดมาตรฐานกลางของหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการประกัน

คุณภาพการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรมใชสาระความรูในโมดูลนี้ ประยุกตไปสูการทำหนาที่กำหนด

มาตรฐานหลักสูตร การดำเนินงาน การปรับปรุง การออกแบบหลักสูตร การประเมินและการประกัน

คุณภาพ CWIE ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ 

CWIE แฟลตฟอรม  
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3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูทำใหผูรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 3 พึงมีทักษะและสมรรถนะท่ีสามารถ

ใชในการดำเนินการ CWIE ในเรื่องตอไปนี้ 

1) กำหนดมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ CWIE แฟลตฟอรม  

2) ปรับปรุงหลักสูตร CWIE ระดับปริญญาท่ีใชอยูใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและ CWIE แพลตฟอรม  

3) ออกแบบหลักส ูตร CWIE ระดับปร ิญญาขึ ้นใหม ตามเกณฑมาตรฐานหลักส ูตร

ระดับอุดมศึกษาและ CWIE แฟลตฟอรม  

4) จัดใหมีการประกันคุณภาพการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาของตนเองและ

ท่ีเก่ียวของ 

5) รวมคิด รวมทำกับสถานประกอบการและพหุภาคีอ่ืนในการออกแบบ พัฒนาและประกัน

คุณภาพการดำเนินงาน CWIE  

มาตรฐานการศึกษาและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจึงเปนกรอบและ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร วิชาการและวิชาชีพระดับปริญญาเพื่อการผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร

และนโยบายของประเทศ ในกรณีของประเทศไทยไดมีการกำหนดใหสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work–Integrated Education : CWIE) เปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการรวมกัน

ออกแบบและสรางข้ึนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีใชอยูในชวงสามทศวรรษท่ีผาน

มา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน CWIE จึงแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงแรก พ.ศ. 2536-2545 และ

ชวงท่ีสอง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน 

 
4. หัวเรื่อง: สาระความรู – นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูที่เปนพื้นฐานของการนำสูการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตร 

CWIE ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 

1) มาตรฐานหลักสูตร การดำเนินงานและการประกันคุณภาพ CWIE ชวงแรก (พ.ศ. 2536-

2545) 

2) มาตรฐานหลักสูตร การดำเนินงานและการประกันคุณภาพ CWIE ชวงท่ีสอง (พ.ศ. 2546-

ปจจุบัน) 

3) การประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) ชวงท่ีสอง (พ.ศ. 2546–ปจจุบัน) 

4) ปจจุบันและอนาคตของมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ CWIE  
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4.1   มาตรฐานหลักสูตร การดำเนินงานและการประกันคุณภาพ CWIE ชวงแรก  

(พ.ศ. 2536-2545) 

การจัด CWIE ในชื่อของสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2536 เปนหลักสูตรเสริมการจัดหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 4 ป สำหรับวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร 

และเทคโนโลยีสังคม จัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในระยะนั้น 

ทั้งดานปรัชญาและวัตถุประสงค ระบบการจัดการศึกษา โครงสรางหลักสูตร และเกณฑการวัดผล  

มีการกำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใชเปนกรอบการดำเนินงานโดยไมขัด

หรือแยงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เปนเกณฑ

มาตรฐานข้ันต่ำ ประกอบดวย 

1) ปรัชญาและวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน 

ไดทันที เมื ่อสำเร็จการศึกษาและรวมพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื ่อง เปนบัณฑิตที ่ร ู ช ัดปฏิบัติได  

ในล ักษณะของ Ready Graduate ซึ ่งม ีท ั ้ งความพรอมในการทำงาน (Employability) และ 

การพัฒนาวิชาชีพ (Career  Development) อยางตอเนื่อง 

2) ระบบการจัดการศึกษา 

ใชระบบไตรภาค โดยแตละปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา โดย  

1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

ของหลักสูตรตาง ๆ ไมมีผลกระทบตอเกณฑเดิมและจัดไดตามวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา 

3) การคิดหนวยกิต 

กำหนดใหการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 45 ชั ่วโมง/ 

ภาคการศึกษา มีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

4) โครงสรางหลักสูตร 

จัดใหหลักสูตรสหกิจศึกษาเปนสวนของหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรี 

โดยมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหเต็มเวลา มีคาเทากับ 8 

หนวยกิต (6 หนวยกิตทวิภาค) 

5) คณาจารยและนักศึกษา 

กำหนดใหคณาจารยประจำของสาขาวิชาตาง ๆ ทำหนาท่ีคณาจารยน ิเทศ 

สหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดใหนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา สวนนักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ
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ตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะครบหรือเกือบครบโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

นอยกวา 2.0 จากระบบ 4.0 

6) สถานประกอบการ 

กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำดานความพรอมของสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษา 

ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในดานตาง ๆ อาทิ มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา  

มีบุคลากรที ่เกี ่ยวของที ่จะทำหนาที ่นิเทศหรือสอนงาน มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน 

มีกระบวนการเสนองานและการคัดเลือกนักศึกษา มีการเตรียมความพรอมนักศึกษา มีการจัด

ประสบการณและงานที ่เหมาะสม มีระบบและกระบวนการนิเทศสอนงานและการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เปนตน 

ในชวงป พ.ศ. 2536-2545 ซึ่งเปนชวง 10 ปแรกของการนำสหกิจศึกษามาเปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสองแหงแรกของประเทศไทย ทั้งสองมหาวิทยาลัยไดรวมกัน

พัฒนาการจัดสหกิจศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาดังกลาวขางตน ไดผลดีสมความ

มุงหมาย หลักสูตรสหกิจศึกษามีอัตราการไดงานสูงและมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจของสถานประกอบการ 

4.2   มาตรฐานหลักสูตร การดำเนินงานและการประกันคุณภาพ CWIE ชวงท่ีสอง  

(พ.ศ. 2546-ปจจุบัน) 

ในปพ.ศ. 2545-2547 ทบวงมหาวิทยาลัยในชวงนั้นไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดสหกิจศึกษาตามรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนโครงการนำรองเปนเวลา 2 ปงบประมาณ หลังจากนั้นไดจัดใหมี

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนำรอง ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 60 แหง ทั้งของรัฐและ

เอกชนเขารวมโครงการดังกลาว พบวา แมจะไดผลดีระดับหนึ่ง แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคหลัก 

ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ คือ บุคลากรที่เกี่ยวของ

ยังขาดความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการจัดสหกิจศึกษา ทำใหการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

ขาดประสิทธิภาพและไมบรรลุผลที่ดีเต็มตามวัตถุประสงค การกำหนดมาตรฐานและการดำเนินงาน

สหกิจศึกษาและการฝกอบรมบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการใหเขาใจ เขาถึง

และสามารถประยุกตไปใชในการจัดสหกิจศึกษาของแตละสถาบันอุดมศึกษา จึงเปนกลยุทธสำคัญ 

ในการสงเสริมการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทย 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education: TACE) 

ดวยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงรับหนาที่เขารวมประสานและ

สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับอุดมศึกษาและจัดหลักสูตรการศึกษา
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อบรมบุคลากรสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ รวมกับเครือขายพัฒนา 

สหกิจศึกษาจวบจนปจจุบัน 

การจัดสหกิจศึกษาในชวงเวลาดังกลาวขางตน จัดตามมาตรฐานการดำเนินงาน 

สหกิจศึกษาขั้นต่ำในรูปแบบการจัดแยกระหวางการเรียนรายวิชา ภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา

และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งจัดใหทำงานเปนเวลา 16 สัปดาหเต็มเวลา มีคาเทากับ 8 

หนวยกิตไตรภาค (6 หนวยกิตทวิภาค) รวมการเตรียมกอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนเวลา 30 

ชั่วโมงหรือ 1 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิตไตรภาค ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.1 ระบบการจัดสหกิจศึกษา 
 

การพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทำงาน (CWIE) ในประเทศไทย ในชวงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2562 ยึดเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยที่ใชอยูในระยะนั้นเปนกรอบและแนวทางการจัดและ

ดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา จำนวนหนวยกิตที่กำหนดและจำนวนปการศึกษา 

ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดกำหนดหมวดวิชา CWIE ไวเปนการเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดให

มีหลักสูตรดังกลาว กำหนดชวงเวลาและจำนวนหนวยกิตสำหรับ CWIE ตามท่ีเห็นสมควร โดยเม่ือรวม

กับวิชาตามหลักสูตรในหมวดอื่น ๆ อาทิ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรีแลวไมต่ำกวา

และสูงกวาจำนวนหนวยกิตตามเกณฑหลักสูตรระดับอุดมศึกษากำหนด เมื่อเริ่มแรกที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีและตอมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งกำหนดระบบการศึกษาแบบไตรภาค  

มีการศึกษาละ 3 ภาค สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ไดกำหนดใหปฏิบัติ CWIE เต็มเวลา

เปนเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมชวงหยุดระหวางภาค ใหมีคาเทากับ 8 หนวยกิตไตรภาค 

(6 หนวยกิตทวิภาค) นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระดับปท่ี 4 หลังจากไดศึกษาวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเอกครบหรือเกือบครบแลว ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 

ระบบการจัดสหกิจศึกษา 

กอน ระหวาง หลัง 

16 สัปดาห 

9 หนวยกิตไตรภาค 
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ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อใหมีโอกาสเรียนอีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อใหผลสะทอนกลับกอนจบ ในยุค

เริ่มตนจึงเปนเสมือนวิชาหนึ่งท่ีเปนสวนของหลักสูตรภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

เชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ เปนการเรียนรูจากการไปทำงานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีมามาก

พอท่ีจะนำไปประยุกตใชในการทำงาน ทำใหมีความรูชัดและปฏิบัติได 

เมื่อไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระยะตอมาจนถึง

ฉบับ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันทำใหการจัดหลักสูตรระดับปริญญามีความยืดหยุน 

มากขึ้น ทั้งการขยายการจัด CWIE ยาวขึ้น และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ตามมาตรฐานสงเสริม 

โดยมีรูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE เปน 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) แบบแยก (Separation) เปนการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบ 

ตามกำหนด หลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2) แบบคูขนาน (Parallel) เปนการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับ 

การไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ 

3) แบบผสม (Mix) เปนการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาสวนหนึ่ง และเรียน

ภาคทฤษฎีพรอมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกสวนหนึ่ง    

 

หลักสูตรที ่เปนกรณีตัวอยาง  ไดแก (1) การจัด “แบบแยก” ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2) การจัดแบบคูขนาน

ของมหาวิทยาลัย Baden-Wuerttemberg Cooperative State University ประเทศเยอรมนี และ 

(3) การจ ัดแบบผสม “สมุยโมเดล” ของมหาว ิทยาลัยวล ัยลักษณ และ “การประกอบการ 

(Entrepreneurship)” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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4.2.1 ตัวอยางหลักสูตร CWIE แบบแยก  

1) ตัวอยางท่ี 1 สุรนารีโมเดล (SUT Model) 

 

สุรนารีโมเดล (SUT Model) 

การดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

1. ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งขึ้นโดยมีหลักคิดสำคัญ คือ การมีสวนรวมขององคกรผูใช

บัณฑิตผานกลไกตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูนความเขมแข็งทางวิชาการและการตอบสนอง

ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต (อมรวิชช นาครทรรพ, 2548) หลักคิดนี้นำไปสูการจัดการเรยีน

การสอนดวยรูปแบบสหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดทดลองทำงานจริงในสถานประกอบเปนเวลานาน

พอสมควร ภายใตการกำกับควบคุมอยางมีระบบ ในลักษณะที ่เสมือนหนึ ่งเปนบุคลากรของ 

สถานประกอบการจริง โดยงานท่ีทำตองสอดคลองกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจึงเลือกใชระบบไตรภาคเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีสหกิจศึกษา 

กลาวคือ แตละปการศึกษามี 3 ภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาเทา ๆ กัน โดยมีเวลาปดภาคการศึกษา

เปนเวลาสั้น ๆ ไมมีปดภาคฤดูรอนท่ียาวนาน  ทำใหมีจำนวนภาคเรียนเหลือใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาในสถานประกอบการได   

และเพ่ือใหมีหนวยงานเฉพาะท่ีทำหนาท่ีดำเนินงานดานสหกิจศึกษาและประสานงานระหวาง

สถานประกอบการ สาขาวิชา และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงไดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ” ข้ึนเพ่ือใหบริการในลักษณะท่ีเรียกวา “รวมบริการ ประสานภารกิจ” กลาวคือ ดูแลการจัดหา

งานและเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาทุกสาขาวิชา และประสานงานกับทุกสาขาวิชาเรื ่อง  

การนิเทศและประเมินผล เมื่อสถานประกอบการตองการนักศึกษาจากสาขาวิชาใดก็ตามเพื ่อไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก็สามารถติดตอมาที่โครงการสหกิจศึกษาฯ ท่ีเดียว ทำใหสะดวก คลองตัว 

และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ (Sirijeerachai, 2009) 

มหาวิทยาลัยไดใชการทำวิจัยสถาบันเพื ่อประเมินและพัฒนารูปแบบของสหกิจศึกษา 

อยางตอเนื ่องนับตั้งแตเริ ่มตนจนถึงปจจุบัน  โดยอาจแบงรูปแบบการดำเนินงานของหลักสูตร 

สหกิจศึกษาตามรุนของนักศึกษาไดดังนี้ 
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2. หลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเขาเรียนระหวางปการศึกษา 2536-2537 

 ในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเริ่มทดลองใชสหกิจศึกษา แตละภาคการศึกษามีความยาว 14 

สัปดาห และปดภาคเรียนประมาณ 7–10 วันเทานั้น  โดยกำหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียน

หลักสูตรสหกิจศึกษาหรือหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษาได นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรสหกิจศึกษาตอง

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวน 2 ภาคการศึกษาเม่ืออยูชั้นปท่ี 3 และ/หรือชั้นปท่ี 4 ข้ึนกับ

สาขาวิชากำหนด สวนนักศึกษาที่เลือกหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษาตองเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี

สาขาวิชากำหนดจำนวน 12 หนวยกิต  ท้ังนี้ นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาสามารถขอเปลี่ยนไปเรียน

ในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษาได หากมีความจำเปน (ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และไพฑูรย นิยมนา, 

2541) 

 
3. หลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเขาเรียนระหวางปการศึกษา 2538-2539 

จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาฯ ของปการศึกษา 2538–2539  

ที่นักศึกษารุ นที ่ 1 (B36) และรุ นที ่ 2 (B37) ของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดผล 

ที่นาพอใจอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาจากเดิมและเริ่มใชในภาคเรยีนท่ี 

2/2540 ในประเด็นดังนี้ (ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และ ไพฑูรย นิยมนา, 2543) 

- ปรับลดหนวยกิตวิชาสหกิจศึกษาลงเหลือ 9 หนวยกิต  เนื ่องจากสาขาวิชาในกลุม

วิศวกรรมศาสตรตองการหนวยกิตวิชาการเพ่ิมอีก 3 หนวยกิตเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิศวกร   

- ปรับลดจำนวนสัปดาหในแตละภาคการศึกษาจาก 14 สัปดาหเหลือ 13 สัปดาห  เนื่องจาก 

เห็นวา เดิมทีระยะเวลาปดภาคการศึกษาสั้นไป ทำใหการตรวจขอสอบ ประเมินผล และเตรียมการจัด 

การเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปเปนไปอยางเรงรีบ  

- กำหนดใหนักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 15-16 สัปดาหขึ ้นกับระยะเวลาแตละภาคการศึกษา สงผลให 

ภาคเรียนสหกิจศึกษายาวกวาภาคเรียนวิชาการที่มหาวิทยาลัย  โดยภาคเรียนสหกิจศึกษาจะเริ่ม

ในชวงปดภาคกอนปฏิบัติงาน และไปจบในชวงปดภาคหลังปฏิบัติงาน  

- ยังอนุญาตใหนักศึกษาเลือกระหวางหลักสูตรสหกิจศึกษากับหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา

ได 

 

4. หลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเขาเรียนระหวางปการศึกษา 2540-2544 

จากการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาฯ ในระยะที ่สองซึ ่งเปน 

การประเมินกระบวนการในปการศึกษา 2540 และประเมินผลผลิตที่เปนการประเมินผลคุณภาพ

บัณฑิตรุนท่ี 1 และ 2 ท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2539 และ 2540  มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุง

หลักสูตรสหกิจศึกษาในประเด็นดังนี้ (เทคโนธานี, 2549) 
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- กำหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีของทุกสำนักวิชา โดยใหมีผล

กับนักศึกษารุนท่ีเขาปการศึกษา 2540 เปนตนมา 

- กำหนดใหนักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา  โดยตองมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห  โดยภาคเรียนสหกิจศึกษาจะเริ่มในชวงปดภาคกอน

ปฏิบัติงาน และไปจบในชวงปดภาคหลังปฏิบัติงาน 

 
5. หลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 2545 ถึงปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากเดิมที่เปนการจัดอบรมในวันและเวลาที่นักศึกษาสะดวก เปลี่ยนเปน 

การเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 1 หนวยกิตท่ีมีตารางเรียนท่ีแนนอน และเพ่ือใหหนวยกิตรวม 

ของหมวดวิชาสหกิจศึกษายังเปน 9 หนวยกิต จึงไดปรับลดจำนวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา 

ที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานเหลือ 8 หนวยกิต  โดยเริ ่มใชตั ้งแตภาคการศึกษาท่ี 

1/2548 กับนักศึกษารุ นที่เขาเรียนปการศึกษา 2545 เปนตนมา (เทคโนธานี, 2549) และจาก

ความสำเร็จที่เปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยไดปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ” เปน “ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ในป พ.ศ. 2551 

 
6. กระบวนการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดกระบวนการไวดังนี้ 

1. เพื่อจะสำเร็จการศึกษาได นักศึกษาตองสอบผานหมวดวิชาสหกิจศึกษาอยางนอย 9 

หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา 1 

จำนวน 8 หนวยกิต กรณีที่นักศึกษาตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 1 ภาคเรียน ในแตละ

หลักสูตรจะมีวิชาสหกิจศึกษา 2 และ 3 ใหนักศึกษาเลือกเรียนได  โดยในการประเมินผลรายวิชา 

ในหมวดสหกิจศึกษาใชระดับคะแนนตัวอักษรเปน S (Satisfactory) กับ U (Unsatisfactory) 

2. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานรับผิดชอบรายวิชา ซึ่งเปนการ

อบรมหัวขอที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมในการทำงานใหแกนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนตองมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดจึงจะสอบผานรายวิชาเตรียม 

สหกิจศึกษา     

3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทำหนาที่จัดหางานสหกิจศึกษา แลวเสนองานจาก 

สถานประกอบใหประธานคณาจารยนิเทศของสาขาวิชาพิจารณารับรองคุณภาพ เฉพาะงานที่ผาน 

การรับรองคุณภาพจะประกาศในระบบสหกิจศึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาสามารถ 

เขาดูเพ่ือเลือกสมัครงาน 
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4. กอนนักศึกษาจะยื่นใบสมัครงานผานระบบสหกิจศึกษาออนไลน  ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพจะจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดพบคณาจารยนิเทศของสาขาวิชาเพื่อขอรับคำปรึกษา 

ในการเลือกสถานประกอบการ (เรยีกวา กิจกรรม Matching) 

5. นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครงานไดตามความสนใจครั้งละ 1 แหง  โดยสถานประกอบการ

อาจคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัครหรืออาจจะสัมภาษณนักศึกษาดวย ทั้งนี ้ นักศึกษาที่ไมไดรับ

คัดเลือก ตองสมัครงานใหม จนกวาจะไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการ 

6. นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของ 

สถานประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง  โดยมีสถานภาพเหมือนลูกจาง

ชั่วคราวท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยไดจัดทำประกันสุขภาพ

และอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน 

7. มีคณาจารยนิเทศของสาขาวิชาทำหนาท่ีติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

และไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 

ครั้ง และรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

8. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองมีคะแนนรวมไมนอยกวา 

รอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงจะสอบผานรายวิชาสหกิจศึกษา โดยผูนิเทศ (พนักงานที่ปรึกษา)  

มีสวนรวมในการประเมินผลรอยละ 50 ของคะแนนท้ังหมด 

9. เม่ือนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามระยะเวลากำหนดเสร็จสิ้น นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศและกิจกรรมสัมมนาหลังกลับท่ีมหาวิทยาลัย 

 

โดยข้ันตอนการดำเนินการโดยละเอียดเปนดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 ข้ันตอนการดำเนินการโดยละเอียดของการปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

กิจกรรม รายละเอียด 
ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษา • ใหความรูหลักการสหกิจศึกษา  
• เตรียมความพรอมดานวิชาการ  
• เสริมทักษะความพรอมในการปฏิบัติงาน  
• กำหนดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX > 

2.00) กอนออกสหกิจศึกษา 
• จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

ใหนักศึกษา 
สาขาวิชากำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ
นักศึกษา 

• กำหนดความสามารถทางวิชาการ  
ความประพฤติ และเง่ือนไขพิเศษ อ่ืน ๆ 
เชน รายวิชาบังคับ  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดการเรียนการสอนวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา (1 หนวยกิต) 

• นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตองมีคะแนน
รวมไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนน
ท้ังหมดจึงจะสอบผานรายวิชา 
เตรียมสหกิจศึกษา     

ศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม Matching • นักศึกษาพบคณาจารยนิเทศของสาขาวิชา
เพ่ือขอรับคำปรึกษาในการเลือก 
สถานประกอบการ 

นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน • ใบสมัครงาน ประวัติและสำเนา 
ใบแสดงผลการเรียน 

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ  • พิจารณางานตามประกาศงานท่ีผาน 
การรับรองจากสาขาวิชาแลว และ 
ยื่นเอกสารสมัครงานออนไลนตอหนวยงาน
สหกิจศึกษา (ครั้งละ 1 แหง) 

สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา • คัดเลือกจากใบสมัคร และ/หรือสัมภาษณ 
• สถานประกอบการแจงผลใหศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ทราบ  แลวศูนยสหกิจศึกษาฯ 
ประกาศผลใหนักศึกษาทราบตอไป 

• นักศึกษาท่ีถูกปฏิเสธ  ตองยื่นสมัครสถาน
ประกอบการแหงอ่ืน 
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ตารางท่ี 3.1 ข้ันตอนการดำเนินการโดยละเอียดของการปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ตอ) 

กิจกรรม รายละเอียด 
ข้ันตอนระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษารายงานตัวกับสถานประกอบการ • เขารับการปฐมนเิทศโดยสถานประกอบการ  
นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับ 
ผูนิเทศงาน 

• กำหนดแผนงานตลอด 16 สัปดาห 
• สงแผนงานใหศูนยสหกิจศึกษาฯ และ

คณาจารยนิเทศรับทราบ 
สาขาวิชาติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา  

• คณาจารยนิเทศของสาขาวิชาทำหนาท่ี
นิเทศงานสหกิจศึกษา  
ณ สถานประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง  
โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ รับผิดชอบ
ประสานงานการนัดหมาย 

นักศึกษาทำรายงานผลการปฏิบัติงาน • เขียนรายงานตามรูปแบบ 
ท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ กำหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 
สหกิจศึกษา 

• นักศึกษาตองมีคะแนนรวมไมนอยกวา 
รอยละ 60 ของคะแนนท้ังหมดจึงจะผาน
รายวิชาสหกิจศึกษา โดยผูนิเทศมีสวนรวม
ในการประเมินผลรอยละ 50 ของคะแนน
ท้ังหมด 

ข้ันตอนหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมพบนักศึกษา 
หลังกลับ 

• จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและสำรวจผล
สะทอนกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ของนักศึกษา 

• ศูนยสหกิจศึกษาฯ วิเคราะหผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 

นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม
สัมมนาหลังกลับ 

• สงรายงานตอคณาจารยนิเทศ 
• นำเสนอตอท่ีประชุมของสาขาวิชา 
• นักศึกษารับทราบผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
ศูนยสหกิจศึกษาฯ รวบรวมผลการประเมิน • รวบรวมผลประเมินและคะแนนจากทุกฝาย

แลวนำสงสาขาวิชาเพ่ือตัดเกรด 
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7. คาเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการจากสถานประกอบการ 

ระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษามีสถานภาพเหมือนลูกจางชั่วคราวของ

สถานประกอบการ โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สถานประกอบการกำหนด  ซึ่งอัตราคาตอบแทน

จะแตกตางไปข้ึนกับประเภท สถานท่ีตั้ง และขนาดของสถานประกอบการ  สำหรับสถานประกอบการ 

ที่เสนองานโดยไมมีคาตอบแทน  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาเลือกไปสหกิจศึกษา

ไดเม่ือ 

- งานมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

- มีสวัสดิการอ่ืนใหแกนักศึกษา เชน ท่ีพัก รถรับสง อาหาร ชุดทำงาน  

- เปนความประสงคของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เชน สถานประกอบการตั้งอยูใน

ภูมิลำเนาของนักศึกษา หรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานท่ีสถานประกอบการเสนอ 

 

8. โอกาสไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาเขาทำงานเปนพนักงานประจำ

หลังสำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไมไดมีขอตกลงกับสถานประกอบการเรื ่องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเปน

พนักงานประจำหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น  อยางไรก็ตาม การสำรวจขอมูลจากนักศึกษา

ในกิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพบวา ในปการศึกษา 2561–2562 มีนักศึกษา 

ท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีตนเองปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยูระหวางรอยละ 40–57  

นอกจากนี้ ในการเสนองานสหกิจศึกษามีสถานประกอบการจำนวนหนึ่งที่เสนอ “สวัสดิการ

สำหรับนักศึกษา” ในลักษณะที่จะคัดเลือกและบรรจุนักศึกษาเขาเปนพนักงานประจำเมื ่อจบ 

การปฏิบัติสหกิจศึกษา และจากที่มหาวิทยาลัยมีทางเลือกใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 

ภาคการศึกษาตอเนื่องที่สถานประกอบการแหงเดียว (เรียกวา “สหกิจศึกษา 8 เดือน”)  มีสถาน

ประกอบการที่เสนองานลักษณะนี้จำนวนหนึ่งที่เสนอ “สวัสดิการสำหรับนักศึกษา” เปน “นับการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนชวงทดลองงานหากมีการบรรจุนักศึกษาเขาเปนพนักงาน” 

 

9. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในป 2553 พบวา บัณฑิต

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอัตราการไดงานทำรอยละ 85 และศึกษาตอรอยละ 

11 ซึ่งถือเปนอัตราสูงที่สุดของประเทศ (เดลินิวส, 2557) นอกจากนี้ สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารียังไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบของสหกิจศกึษาในประเทศไทย (Reinhard and 

Pogrzeba, 2016)  ซ่ึงปจจัยแหงความสำเร็จดังกลาว ไดแก 
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1. มีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานกลางทำหนาที่เตรียมความพรอม

นักศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารย และสถาน

ประกอบการในการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหบริการฐานขอมูลสถาน

ประกอบการและคำปรึกษาแนะแนวอาชีพแกนักศึกษาและบัณฑิต  

2. มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจำนวนมากตลอดป 

3. สถานประกอบการไดรับนักศึกษาที่มีสมรรถนะเทียบเทาหรือใกลเคียงคนจบใหม ขณะท่ี

คาตอบแทนนักศึกษาต่ำกวาการจางคนจบใหม เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษาสหกิจศึกษา

มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบเพื่อสรางความไวใจและประทับใจ จึงกำหนดคุณสมบัติทางวิชาการ

และวิชาชีพของนักศึกษา (เกรดเฉลี่ยและวิชาท่ีตองเรียนผาน) กอนการสมัครงานสหกิจศึกษา  

4.  มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาอ่ืนในภาคเรียนสหกิจศึกษา นักศึกษา 

จึงมีเวลาทุมเทใหกับการปฏิบัติงานไดเต็มท่ี 

5. ใชกระบวนการเหมือนการสมัครงานจริง กลาวคือ นักศึกษาเลือกสมัครงานตามความถนัด

และความสนใจโดยทราบรายละเอียดงานและรายละเอียดสถานประกอบการกอนตัดสินใจเลือก  

จึงส งผลใหนักศึกษาที ่ถ ูกตอบรับมีแรงผลักดัน (Passion) ในการเร ียนรู และการปฏิบัต ิงาน 

เพราะเปนงานท่ีตรงกับความปรารถนาของตนเอง 

6. สถานประกอบการสามารถใชเปนชองทางในการคัดเลือกพนักงานใหม เพราะนักศึกษา 

สหกิจศึกษาเรียนอยูชั้นปสุดทายของหลักสูตร 

โดยสามารถสรุปโมเดลพรอมตัวอยางหลักสูตรได ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 3.2 สุรนารีโมเดล (SUT Model) 
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

ตารางท่ี 3.2 แผนการจัดการเรียนการสอนภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ปการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และวิชาศึกษาท่ัวไป 

รวม 50 หนวยกิต 

2 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

รวม 52 หนวยกิต 

3 
กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร และวิชาเลือกเสร ี

รวม 52 หนวยกิต 

4 

กลุมวิชาเลือกบังคับและ
เลือกเสรีทาง

วิศวกรรมศาสตร 
(14 หนวยกิต) 

และวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 

(1 หนวยกิต) 

สหกิจศึกษา 
(8 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือกบังคับและ
เลือกเสรีทาง

วิศวกรรมศาสตร 
(13 หนวยกิต) 

(1)     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      38 หนวยกิต 
 -   กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15 หนวยกิต 
 -   กลุมวิชาภาษา     15 หนวยกิต 
 -   กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก     8 หนวยกิต     
(2)     หมวดวิชาเฉพาะ       135 หนวยกิต 
        -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  27 หนวยกิต 
        -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร   41  หนวยกิต 
        -   กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร  47  หนวยกิต 
        -   กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร   20  หนวยกิต 
(3)     หมวดวิชาสหกิจศึกษา      9 หนวยกิต 
(4)     หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หนวยกิต 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 3.3 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ช้ัน
ป 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย
กิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย
กิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
หนวย
กิต 

ปท่ี 
1 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 105101 ฟสิกส 1 4 105102 ฟสิกส 2 4 

103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 

202108 การรูดิจิทัล  2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเปนพลเมืองและพลเมืองโลก 3 

202109 การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการ
เรียนรู 

1 213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2          3 531101 วัสดุวิศวกรรม  4 

213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2   

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ปท่ี 
2 

202203 มนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม 3 202207 มนุษยกับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

3 525204 กลศาสตรของไหล 1 4 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1  4 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
งานประยุกตทางวิศวกรรม 

2 

525211 การเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ
วิศวกรเครื่องกล 

1 525214 เครื่องจักรกลไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
           กำลังและระบบฝงตัว 

3 525216 ทักษะการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ
วิศวกร 

1 

525212 คณิตศาสตรและสถิติในงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

3 525215 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
สำหรับวิศวกรเครื่องกล 

1 525301 การเขียนแบบทางกล 2 

525213 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
พ้ืนฐาน 

3 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 533261 กรรมวิธีการผลิต 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 

รวม 18 รวม 19 รวม 15 

ปท่ี 
3 

213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
 ทางวิชาการ 

3 213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะ 

3 213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 3 

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 525210 พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยใน
 การวิเคราะหทางวิศวกรรม 

2 525306 คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห 
           ทางวิศวกรรมเครื่องกล  

2 

525307 การสั่นทางกล 4 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 525443 ปฏิบัติการระบบความรอนและของ
ไหล 

1 

525308 การถายเทความรอน 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 

525341 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

1 525315 การทำความเย็นและการปรับ
อากาศ 

4 วิชาเลือกบังคับ (1) 4 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ
 อัตโนมัติ 

1 วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

รวม  18 รวม  18 รวม  16 

ปท่ี 
4 

525444 ปฏิบัติการการออกแบบระบบทาง
กล 

1 525496 สหกิจศึกษา 1 8 525464 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลรวบ
ยอด 

3 

525463 เตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 

525495 เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาเลือกบังคับ (5) 4 

วิชาเลือกบังคับ (3) 4   วิชาเลือกเสรี (2) 4 

วิชาเลือกบังคับ (4) 4     

วิชาเลือกเสรี (1) 4     

รวม  15 รวม  8 รวม  13 
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2) ตัวอยางท่ี 2 หลักสูตร CWIE ปริญญาตรี ตนแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3.3 หลักสูตร CWIE ปริญญาตรี ตนแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ท่ีมา: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ. สัตวศาสตร) 

ตารางท่ี 3.4 แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปท่ี 1 เรียนในมหาวิทยาลัย 
หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ ตามชื่อปริญญา (วท.บ.สัตวศาสตร)  50 หนวยกิต 

รวมท้ังส้ิน 80  หนวยกิต 

ปท่ี 2 

ปท่ี 3 ปฏิบัติงานจริงใน Workplace (ในพ้ืนท่ี) สถานประกอบการ ชุมชน 
หนวยงานราชการมหาวิทยาลัย + สอนเสริมเรียนวิชาการแบบ Online 

Module 1 
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

(12 หนวยกิต) 

Module 2 
(ตามความสนใจนักศึกษา) 

(15 หนวยกิต) 
ปท่ี 4 ปฏิบัติงานจริงใน Workplace (บริษัทท่ีจัดทำ MOU) + อาจารยเปนท่ีปรึกษา  

+ สอนเสริมเรียนวิชาการแบบ Online 
Module 3 

(ตามความสนใจนักศึกษา) 
(15 หนวยกิต) 

Module 4 
Special Project (6 หนวยกิต) 

1. Project    2. Seminar 
1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป Gen Ed.   30  หนวยกิต   

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           15  หนวยกิต 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร     3  หนวยกิต 

  3) กลุมวิชาสังคมศาสตร     3  หนวยกิต 

  4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6  หนวยกิต  

  5) กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ    3  หนวยกิต  

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ   92  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน       27  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพบังคับ        35 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาชีพเลือก (CWIE)      12 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาฝกประสบการณ (CWIE)     18 หนวยกิต 

1.3 วิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต  

รวม   128 หนวยกิต 
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ตารางท่ี 3.5 แนวทางการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะพรอมในการทำงาน 

ชั้นป 
การจัดตารางเรียน 

Challenge 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม CWIE 

 

 

 

ป 1 

1. Gen Ed. 50% 

   สวนกลางสอน เนนทฤษฎี   

   ไมเชื่อมกับสาขาวิชา และ  

    OBE 

2. วิชาหลักพื้นฐาน 40% 

3. วิชาหลักของสาขา 10% 

*2, 3 เรียนมากเกินไป 

1. Gen Ed. 50% 

    สวนกลางสอน เพ่ิมชม. 

    ปฏิบตัิ เชื่อมกับ OBE  

    ของสาขาวชิา 

2. วิชาหลักพื้นฐาน 40% 

3. วิชาหลักของสาขา 10% 

*2,3 ปรับใหลดลง + เพิ่มวิชา 

เชิงสมรรถนะ และ เพิ่มเวลาดู

งาน 

1. Gen Ed. เปน Fundamental  

    ของ Soft Skill เพือ่สราง นศ.  

    ใหมีสมรรถนะของ 21st  

    Century 

2. ทำใหวิชา Gen Ed. เชื่อมกับวิชา  

    สาขา ถึงระดับกจิกรรม 

3. ลดวิชาหลักพื้นฐานในเชิงความรู 

    ลง และเพิ่มเวลาปฏิบัติ และ 

    เรียนรูจากหนางานจริง 

 

 

 

ป 2 

1. Gen Ed. 30% 

2. วิชาหลักพื้นฐาน 30% 

3. วิชาหลักของสาขา 40% 

    สอนตามตารางปกติ  

 

1. Gen Ed. 30% 

2. วิชาหลักพื้นฐาน 30% 

3. วิชาหลักของสาขา 40% 

    จัดตารางเรียนใหบูรณาการ 

    กันระดับรายวิชาและ 

    แผนการสอนรายวิชา 

    เชื่อมโยงกัน 

 

1. กำหนด Outcome เชิง 

    สมรรถนะเปนเปาหมาย และจัด 

    เรียนเปน Modular Program  

    โดยใหเนื้อหาวิชาเรียนมีความ 

    เชื่อมตอ สอดรับกัน  

2. Flexible เวลาเรียนตอสัปดาห 

    เพื่อใหไดเปาหมายสมรรถนะ  

    เชน 12 ชม/สัปดาห 

 

 

 

ป 3 

1. วิชาหลักของสาขา 100% 

    เรียนในหองเรียน และ 

    หอง Lab 

1. วิชาหลักของสาขา 100% 

2. เรียนเปน Module 

3. เรียนใน Workplace: (ใน 

    พื้นที่)สถานประกอบการ,  

    ชุมชน, หนวยงานราชการ,  

    มหาวิทยาลัย  

4. เสริมเรียนวิชาการแบบ  

   Online 

1. กำหนด Outcome เชิง 

    สมรรถนะ  

2. จัดเรียนเปน Module  

3. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

    โดย 1 เทอมทำงาน 1-2 ที่ใหได 

    สมรรถนะ  

4. อาจารยสอนเสริมวิชาการแบบ  

    Online 

 

 

 

ป 4 

1. วิชาหลักของสาขา 100% 

2. โครงการพิเศษ 

 -เรียนในหองเรียน และหอง Lab 

 -ปรึกษาและสอบ Project  

  ที่มหาวิทยาลัย 

 

1. วิชาหลักของสาขา 100% 

2. โครงการพิเศษ 

  -เรียนใน Workplace 

  -แกโจทยปญหาในสถาน   

   ประกอบการ เปน Project  

   โดย นศ. อาจารย และ  

   Project Owner รวมกัน  

   และสอบที่ Workplace 

3. เสริมเรียนวิชาการแบบ  

    Online 

1.นักศึกษาปฏบิัติงานในสถาน 

   ประกอบการ(4แบบ) 10 เดือน  

2. ปฏิบัติใหไดความสามารถตาม 

    สมรรถนะที่กำหนด 

3. ทำ Project โดยใชโจทยปญหา 

    ของ Workplace และ นศ.,  

    อาจารย, Project Owner  

    รวมกันทำ  

4. อาจารยสอนเสริมวิชาการแบบ  

    Online 
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3) ตัวอยางท่ี 3 หลักสูตร AI and Innovation Engineering 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 3.4 โครงสรางหลักสูตร AI and Innovation Engineering มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ตารางท่ี 3.6  แผนการเรียนหลักสูตร AI and Innovation Engineering มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ภาพรวมทั้งหลักสูตร 123 หนวยกิต ในระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ป โดยมีการเรียนการสอน

โดยมหาวิทยาลัยและเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ในสัดสวนรอยละ 50:50 หลักการทางวิชาการเปน

สวนผสมระหวาง IEEE/ACM Computer Engineering, Computer Science และ IT มีองคประกอบ

ของ hardware – 3 รายวิชา การสื่อสารเครือขายและระบบคลาวน 6 รายวิชา เนนรายวิชาการ 

ในสวนของอัลกอริทึมและเทคนิคการโปรแกรม 24 รายวิชา และสุดทายสวนของการประยุกต 3 

รายวิชา โดยใน 120 หนวยกิต ประกอบดวย กลุมวิชาดังนี้ 

1) วิชาแกน 18 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาคณิตศาสตร (Math) และการคำนวณ 

(Computation) 

2) ว ิชาเฉพาะ 36 หน วยกิต ประกอบด วย fundamental of AI, AI Programming, 

Machine learning, visual computing, NLP, Cognition, speech-text recognition and synthesis, 

computer vision, computer biology เปนตน 

3) รายวิชาท่ัวไป (General education) 18 หนวยกิต ประกอบดวย Artificial Intelligence 

and Humanity, Ethics and policy issues in computing AI, Society and humanity และเลือก 

4 รายวิชาจาก General education ท่ัวไปท่ีเปดในมหาวิทยาลัย 

4) รายวิชาการเลือก 51 หนวยกิต ซ่ึงจะเรียน/ทำงานในสถานประกอบการ (ใชการออกแบบ

วิชารวมกับสถานประกอบการ ซึ่งเปนอิสระ ขึ้นกับรูปแบบของสถานประกอบการที่จะไปรวมเรียน) 

ตัวอยางเชน 
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4.1) AI in Smart city จะเลือกเรียน 1) รายวิชา Team work project (6 หนวยกิต) 

2) การออกแบบและพัฒนาเมืองรองดวยเทคโนโลยี 3D (6 หนวยกิต) 3) รายวิชาเสริมประสบการณ

การชีวิตในสังคมและธรรมาภิบาล (12 หนวยกิต) 4) ทักษะวิศวกรรม (6 หนวยกิต) 5) Human-AI 

interaction (12 หนวยกิต) และ 6) Perception and Language (9 หนวยกิต) 

4.2) AI in Smart Manufacturing (สามารถออกแบบใหสอดคลองรวมกับอุตสาหกรรม

เฉพาะทาง) 

4.3) AI in Healthcare (สามารถออกแบบให สอดคล องร วมก ับอ ุตสาหกรรม 

เฉพาะทาง) 

4.4) AI in Medicine (สามารถออกแบบใหสอดคลองรวมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง) 

4. 5)  AI in Modern Agriculture and Food technology ( ส าม า ร ถอ อ ก แ บ บ 

ใหสอดคลองรวมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง) 

4.6) AI in 5G Co-creation modern communication (สามารถออกแบบใหสอดคลอง

รวมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง) 
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4.2.2 ตัวอยางหลักสูตร CWIE แบบคูขนาน 

1) DHBW โมเดล มหาวิทยาลัย Baden-Wuerttemberg Cooperative 

State University 

 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 3.5 DHBW Model 

ท่ีมา: Baden-Wuerttemberg Cooperative State University 

การศึกษาในหนึ่งภาคเรียน:   

- เรียนรูภาคทฤษฎี ใน DHBW เปนระยะเวลา 3 เดือน  

- เรียนรูภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการท่ีทำความรวมมือ เปนระยะเวลา 3 เดือน 

โดยมีการเรียนรูภาคทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติ ในทุกภาคเรียน เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ถึง

ภาคเรียนท่ี 6 ของหลักสูตร 



82 
 

4.2.3 ตัวอยางการจัดหลักสูตร CWIE แบบผสม 

1) ตัวอยางท่ี 1 สมุยโมเดล (Samui Model) 

 

สมุยโมเดล (Samui Model) 

สาขาวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียวและการบรกิาร  

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

1. ประวัติความเปนมา 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ ไดเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542  โดยหลักสูตรกำหนดใหนักศึกษาเรียนวิชา 

สหกิจศึกษา (8 หนวยกิตไตรภาค) จำนวน 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 16 สัปดาหตอเนื่องในภาคการศึกษา

ที่ 2 ชั้นปที่ 4 ซึ่งพบวา ความรูและประสบการณการทำงานที่ไดรับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพียง

ครั้งเดียวไมสามารถทำใหนักศึกษาเขาใจถึงขอบเขตงานในสาขาวิชาชีพนี้ไดเพียงพอ ทำใหสาขาวิชา

ไมสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ยังพบวาบัณฑิต

บางคนเปลี่ยนเสนทางอาชีพหรือหันหลังใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว และไปประกอบอาชีพอื่นหลัง

สำเร็จการศึกษาแทน 

ปการศึกษา 2549 สาขาวิชาไดปรับหลักสูตรใหม เพื่อแกปญหาดังกลาวดวยการพัฒนา

หลักสูตรทางเลือกใหผู เรียนเลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 3 ครั ้ง (24 หนวยกิตไตรภาค) 

ระยะเวลารวม 1 ปการศึกษา หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา (8 หนวยกิตไตรภาค) จำนวน 1 ครั้งรวมกับ

เรียนวิชาโทอีก 16 หนวยกิตไตรภาค พบวา นักศึกษาที่เลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 3 ครั้ง  

มีความเขาใจในลักษณะงานและไดรับการตอบรับเขาทำงานจากโรงแรมในพ้ืนท่ีท่ีไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่เลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพียงแคครั้งเดียว ดังนั้น สาขาวิชา

จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปการศึกษา 2555 เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยใชแนวคิดและกระบวนการจัดการการสอนภายใตการเรียนรูเชิงบูรณาการ

กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) ดวยการกำหนดแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับการ

พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิดเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ป และ

เรียนรูนอกหองเรียนอีก 2 ป   
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แผนภาพท่ี 3.6 แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

2. กระบวนการเรียนการสอน 

1) ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - 3 และชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนกลุมรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปและเพ่ิมเติมรายวิชาของสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

2) ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จะเรียนแบบการทำงานเปนฐาน (Work-Based Learning: 

WBL) ที่เกาะสมุย ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดยังไมมีความรูพื้นฐานทางดานโรงแรมและการทองเที่ยว โดย

จัดเปน Block Course ในรายวิชาพ้ืนฐานท่ียังไมจำเปนตองใชทักษะวิชาชีพ โดยเรียนในมหาวิทยาลัย

แบบ Intensive Course ประมาณ 2 สัปดาห สำหรับวิชาที่เหลือที่จำเปนตองใชทักษะนักศึกษาตอง

เลือกตามความสนใจจะไปเรียนที่เกาะสมุย โดยนักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานและทำงานใน 4 

กลุมวิชาชีพเลือก ไดแก 

กลุมท่ี 1 ธุรกิจจัดนำเท่ียวและการเดินทาง 

กลุมท่ี 2 การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว 

กลุมท่ี 3 ธุรกิจท่ีพัก รีสอรท และสปา 

กลุมท่ี 4 ธุรกิจทัวรและภัตตาคาร 

3) การเรียนที่เกาะสมุยเนนการบรรยายควบคูกับการลงมือปฏิบัติและการสาธิตอยาง

เขมขน 1 สัปดาหกอนลงมือทำงานจริงในสถานประกอบการ ใชอาจารยทั้งจากมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรจากสถานประกอบการสอนรวมกัน ระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานประมาณ 3 เดือนนั้น

นักศึกษาทุกคนตองเขารวม Workshop ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2-3 สัปดาห โดยนำงานที่ปฏิบัติมานำเสนอ 

วิเคราะห และแลกเปลี่ยนรวมกัน มีอาจารยและผูบริหารจากสถานประกอบการมารวมกิจกรรม
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ดังกลาว และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีสามารถตอยอดการเรียนรูได ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาคนหาตนเองในแตละ

สายงานอาชีพไดอยางถูกตอง  

4) ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 จะแยกเรียนตามกลุมสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาเลือก 4 กลุม  

ในมหาวิทยาลัย โดยนำประสบการณจากการเรียนแบบ WBL ในภาคการศึกษาที่ผานมาเปนฐาน 

ในการเรียนทางวิชาการ และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือไปปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งท่ี 1 - 3 

5) ชั ้นปที ่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและทองเที ่ยวและ

วิชาชีพท่ีนักศึกษาเลือกตอเนื่องจากภาคการศึกษาท่ีผานมา 

6) ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ที่เกาะภูเก็ต โดยจัดนักศึกษา 

ลงพ้ืนท่ีแบบ Area Base และนำแนวคิดของ WBL มาปรับใช ทำใหนักศึกษาไดรับมุมมองท่ีเปลี่ยนไป

จากเกาะสมุยเนื่องจากเกาะภูเก็ตมีการแขงขันสูงและมีมาตรฐานที่สูงขึ ้นกวาเกาะสมุย ลักษณะ

งานสหกิจศึกษามุงเนนการนำความรูจากชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ มีการนิเทศและอภิปรายรวมกับ

นักศึกษา 8 ครั้ง 

7) ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 จะเรียนแบบ WBL ที่เกาะสมุย เนนวิชาชีพและการปฏบิัต ิ

ที่เขมขนยิ่งขึ้น โดยเรียนในมหาวิทยาลัยแบบ Intensive Course กอนประมาณ 4 - 6 สัปดาห ใน

กลุมวิชาดานการจัดการตามสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษาเลือก 

8) ชั ้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ตอเนื่องจากการเรียนแบบ 

WBL ในภาคการศึกษาที่ผานมา โดยเนนลักษณะงานที่มีความลุมลึกมากขึ้นในแตละสาขาวิชาชีพ 

ของนักศึกษา คณาจารยในสาขาวิชาไปพบนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง ดวยการทำ Workshop หรือ

สัมมนา ดังนั้น หากรวมเวลาที่นักศึกษาไปเรียนแบบ WBL ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และปฏิบัติสหกิจศึกษา

ครั้งที่ 2 แลวสามารถสงนักศึกษาไปหมุนเวียนที่เกาะสมุยครบ 1 ป ซึ่งในระยะยาวจะชวยแกปญหา

ดานบุคลากรอยางยั่งยืนใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวเกาะสมุยไดระดับหนึ่ง  

9) ชั ้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยเนนวิชาการเปน Supervisor และ

รายวิชาทางดานการจัดการ 

10) ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 3 เนนการเขาสูอาชีพหลังสำเร็จ

การศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะงานไดตามความสนใจ การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 

และ 3 จะไปนอยกวาครั้งแรก เนื่องจากนักศึกษามีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

 

3. การวัดประเมินผล 

1) การเรียนในมหาวิทยาลัยใชการประเมินผลตามเกณฑของมหาวิทยาลัยปกติ 

2) การเรียนแบบ WBL ใชสัดสวนการใหคะแนนรอยละ 60 จากอาจารยในมหาวิทยาลัย 

และรอยละ 40 จากผลการทำงานของนักศึกษา อาจารยท่ีรวมทำ Workshop รวมกับพ่ีเลี้ยงในสถาน
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ประกอบการ โดย WBL ครั ้งที ่ 2 มีการประเมินผลเขมขนมากขึ ้นดวยการเพิ ่มสัดสวนคะแนน 

ของพ่ีเลีย้งในสถานประกอบการแตยังอยูในกรอบการประเมินรอยละ 40 เชนเดิม 

3) การเร ียนแบบสหกิจศึกษาใชการประเม ินตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและเกณฑ 

การประเมินของมหาวิทยาลัย แตเพิ่มเติมการประเมินคะแนนอีกรอยละ 15 ของรายวิชาที่เรียน 

ในภาคการศึกษาท่ีผานมาเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุป สมุยโมเดล เปนรูปแบบการจัดการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงาน  

โดยเตร ียมพร อมให น ักศ ึกษาเร ียนร ู สภาพแวดล อมจร ิงในการพ ัฒนาท ักษะทางส ั งคม 

ภาษาตางประเทศ การทำงานเปนทีม การปรับตัวและทัศนคติในการทำงานเปดโอกาสใหนักศึกษา

คนหาตัวตน ความถนัด ความชอบ และสายอาชีพเฉพาะในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ

ภายใตโครงการเรียนรูโดยใชการทำงานเปนฐาน ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี การจัดการเรียน

การสอนแบบนี้จึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการผลักดันใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพและเกิดการผลิตบัณฑิต

รวมกับผูประกอบการดานการทองเที่ยวและการโรงแรมอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่เกาะสมุยมาอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 ไดงานทำในพื้นที่เกาะสมุย จึงเปน

ที่มาของคำวา “สมุยโมเดล” (Samui Model) ซึ่งตอมาไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนหลักสูตร

ทางดานการทองเที ่ยวและการโรงแรมของประเทศไทย เพื ่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

สหกิจศึกษาและการเรียนรูเชิงบูรณาการทำงานของสหภาพยุโรป รวมทั้งการจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานการเร ียนรู เช ิงบูรณาการกับการทำงาน ครั ้งที ่ 2 (The 2nd  Work-Integrated 

Learning National Conference) โดยมีกิจกรรมนำเสนอบทความวิจัยและผลงานวิชาการในวันท่ี 

26 มีนาคม 2561 และตอดวยกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต Samui Model Sharing day ณ เกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฏรธานีในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ Prof. Karin Reinhard และ Anna 

Pogrzeba ยังไดนำความสำเร็จนี ้เขียนเปนบทความวิชาการเรื ่อง Comparative cooperative 

education: Evaluating Thai models on work-integrated learning, using the German Duale 

Hochschule Baden-Wuerttemberg model as a benchmark เผยแพรอีกดวย 

 

4. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

สำหรับปจจัยแหงความสำเร็จของสมุยโมเดลเกิดจาก 

1) มีการออกแบบหลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวย

การกำหนด Learning Outcomes ท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  

2) มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) ท่ีเขมแข็ง   

3) ใช Site Director เขาประสานงานในพ้ืนท่ี และกำกับดูแลนักศึกษา 
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4) การเร ียนควบคู ก ับการทำงานในสภาพแวดล อมจร ิง หร ือ Authentic Learning 

Environment ในรายวิชาท่ีเนนการทำงาน (Work Based Learning: WBL)   

5) ความเขมแข็งของคณาจารยและมีสวนรวมแบบเปนทีม ดวยความเสียสละและทุมเท 

อยางมาก  

6) มีการใหผลสะทอนกลับแกนักศึกษา โดยอาจารยและผู สอนจากสถานประกอบการ 

ท่ีเปนเสมือนครูคนท่ีสองอยางตอเนื่อง  

7) ผูบริหารทุกระดับสนับสนุนใหมีความยืดหยุนในการจัดการศึกษา ท่ีตองวัดผล ประเมินผล

รวมกับสถานประกอบการ  

8) มีการนำ WBL มาตอยอดจากสหกิจศึกษาใหเกิด WIL ตลอดหลักสูตรท่ีสมบูรณ  

9) การกำหนดคุณลักษณะของงาน (Job Description) ที่สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา 

(Course Description) ไดอยางกลมกลืน 
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2) ตัวอยางท่ี 2 หลักสูตรวิชาโท ความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurships) 

 

หลักสตูรวิชาโท ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurships) 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสงัคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

1.  ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดประกาศที่จะเปน Entrepreneurial University ในป พ.ศ.

2558  และไดทำบันทึกขอตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการรวมกันขับเคลื่อนให

เปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ รวมทั้งไดมีการจัดตั้งสถานพัฒนาความเปนผูประกอบการ

สำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA)  ในป พ.ศ. 

2559 โดยการ (1) Inspire  (2) Nurture  (3) Connect  (4) Experiment และ (5) Evangelize the 

Spirit of Entrepreneurship, Mindset, Ecosystem, New Venture and Innovation 

โดยที ่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมไดจัดใหมีหลักสูตรและการสอนดานการประกอบการ  

เปนวิชาเอกหนึ่งในสาขาวิชาการจัดการอยูแลว  มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายให SEDA และสำนัก

วิชาเทคโนโลยีสังคมรวมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาโทดานการประกอบการ ระดับปริญญาตรีขึ้นใน พ.ศ. 

2560 เพื่อเปดใหนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเปนวิชาโท ยกเวน 

สาขาวิชาเฉพาะที่มีการจัดประสบการณวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพกำหนดและไมมีหนวยกิตเหลือ

พอท่ีจะเรียนระดับวิชาโท เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกคนในสาขาวิชาท่ีมิไดรับการยกเวน จะตองลงทะเบียนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนวิชาบังคับ จำนวน 

9 หนวยกิตไตรภาคเปนวิชาบังคับ การพัฒนาหลักสูตรวิชาโทจึงเปนหลักสูตรแบบแยกระหวาง

รายวิชาที่ตองเรียนกอน กับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหลังจากเรียนรายวิชา 

ครบแลวหรือการไปบมเพาะในสถานบมเพาะของมหาวิทยาลัยภายใตการนิเทศของผูประกอบการ

และคณาจารยนิเทศ 

 

2. โครงสรางของหลักสูตรและการเรียนการสอน 

หลักสูตรว ิชาโทความเปนผู ประกอบการแบบสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise 

Cooperative Education) หรอื การบมเพาะประกอบการ (Enterprise Incubation) กำหนดจำนวน

หนวยกิตไตรภาค 21 หนวยกิต (15 หนวยกิตทวิภาค) ประกอบดวยกลุมวิชาบังคับ 8 หนวยกิต 

ไตรภาค ไดแก วิชาความเปนผูประกอบการกับการสรางธุรกิจใหม กลยุทธการเขาสูตลาดสำหรับ

ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรม แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน  กลุมวิชาเลือกดานการประกอบการ
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ไมนอยกวา 4 หนวยกิตไตรภาค อาทิ นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑและ

บริการโลจิสติกส ผูประกอบการ ฯลฯ เปนตน และการปฏิบัติสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 

การบมเพาะประกอบการ 9 หนวยกิตไตรภาค ดังท่ีไดแสดงไวโดยสังเขปในแผนภาพดังตอไปนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 3.7 การปฏิบัติสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบมเพาะประกอบการ  

9 หนวยกิตไตรภาค 

 

3. การวัดและการประเมินผล 

1) การเรียนรายวิชาการประกอบการ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรีใชการ

ประเมินผลตามเกณฑของมหาวิทยาลัยท่ีบังคับใชอยูปกติ 

2) การปฏิบัติสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบมเพาะประกอบการใชการประเมินผลตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยท่ีบังคับใชอยูปกติ 

 

 



89 
 

4.3   การประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน (CWIE) ชวงท่ีสอง (พ.ศ. 2546–ปจจุบัน) 

การประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงาน (CWIE) ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาที่จัด CWIE ไดดำเนินการประกัน

คุณภาพการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดที ่ระบุไว ในขอกำหนดเกี ่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ 

ที ่พึงประสงคใหเกิดขึ ้นในการดำเนินงาน CWIE เพื ่อใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพ 

การดำเนินการตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงาน CWIE ใน 5 องคประกอบดังนี ้

ตารางท่ี 3.7 องคประกอบการประเมินคุณภาพการดำเนินการตามมาตรฐาน CWIE 
องคประกอบ น้ำหนัก 

1. หลักสูตร CWIE  

  1.1 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 10 

2. การเรียนการสอน CWIE  

  2.1 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอน 20 

3. กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน  

  3.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการนิเทศ 20 

4. ผลการปฏิบัติงาน CWIE ของนักศึกษา  

4.1 รอยละของโครงการ/การปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการนำไปใชประโยชน 

4.2 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ 

ท่ีไปปฏิบัติงาน CWIE ถามีตำแหนงงานวาง 

20 

 

10 

5. ความพึงพอใจของผูเก่ียวของกับการปฏิบัติ CWIE  

  5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผูนิเทศ และคณาจารยนิเทศ 20 

รวมองคประกอบ 1 - 5 100 

ท่ีมา:  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ 

 การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552 
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4.4 ปจจุบันและอนาคตของมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพ CWIE  

1) ความสำคัญของการจัดหลักสูตร CWIE  

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาไทยไดจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร 

CWIE ในชื่อของสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ที่มีผลบังคับใชในชวงนั้นจนกระทั่งมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยการโอนในป พ.ศ. 2562 

วิทยาศาสตร วิจัยไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กิจการของสำ

และนวัตกรรม และมีการตราพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดไวในมาตรา 35 

ความวา “สถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

เพ ื ่อสน ับสน ุนการจ ัดการเร ียนการสอนของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา เพ ื ่อให ผ ู  เร ียนได  เร ียนรู 

โดยการปฏิบัติงานจริงและเพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีความรู  ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอ่ืน 

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ” บทบัญญัติมาตรานี้เปนการยืนยันความสำคัญและ 

เปนหลักและแนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ใชชื่อเปนทางการวา“สหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education : CWIE)” ตามประกาศ 

CWIE Platform ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชนไดลงนามรวมกันขับเคลื่อน CWIE  เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดสนับสนุน

ใหสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาทั้งในสวนฐานความรูและระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต และเปนนักศึกษา 

ที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได มีความพรอมทั้งทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหมี 

การเชื ่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ ซึ ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และแผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.  

2564-2570 กำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทำ 

แนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภายใตแพลตฟอรม 

“Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development 

through Cooperative and Work- Integrated Education ( CWIE :  University- Workplace 

Engagement” สำหรับใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื ่อนและสงเสริมให สถาบันอุดมศึกษาและ 

สถานประกอบการจัด CWIE อยางเปนระบบและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยใหสถาบันอุดมศึกษา

ผนึกกำลังกับหนวยงานภายนอก หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน ในการผลิตบัณฑิตที่มี



91 
 

สมรรถนะและคุณลักษณะพรอมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดงาน (Demand Driven) สามารถปฏิบัติงานไดจริง มีงานทำและสามารถ

เคลื่อนยายไปเรียนและทำงานในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก (Global Mobility)  

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-

Integrated Education: CWIE) จึงเปนหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการดำเนินการรวมกันอยางเปนระบบ โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา

ควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานภายนอก (Work-Based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทำให

นักศึกษามีสมรรถนะ [ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และคานิยม 

(Values)] และคุณลักษณะตรงกับความตองการของตลาดงานและพรอมสูโลกแหงการทำงานจริง 

โดย CWIE เปนคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในรูปแบบ

ตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสาขาวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา   

โดยสมาคมสหก ิจศ ึกษาโลก (World Association for Cooperative & Work-

Integrated Education: WACE) ไดจัดใหภาคีสมาชิกจากประเทศตาง ๆ ไดลงนามในกฎบัตรสากล

วาดวยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (The Global Cooperative and 

Work-Integrated Education Charter) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณในการ

รวมกันผลักดันใหอุดมศึกษาท่ัวโลกปรับทิศทางการเรียนการสอนเปนการจัดหลักสูตร CWIE เพ่ือสราง

บัณฑิตใหมีสมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทำงานในโลกยุคใหมและเคลื่อนยายไปเรียนและทำงานใน

ประเทศตาง ๆ และมีเปาหมาย ใหนักศึกษาทุกคนมีโอกาสเขาถึงการไดรับการศึกษาเชิงประสบการณ

อยางเทาเทียมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน CWIE ในตางประเทศมากยิ่งข้ึน 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศ CWIE Platform และเปาหมายการขับเคลื่อน 

CWIE โดยการเพ่ิมจำนวนนักศึกษา CWIE 2 เทา ภายใน 5 ป ตั้งแตปการศึกษา 2563-2567 และไดมีการจัดใหมี 

การลงนามรวมกันขับเคลื่อน CWIE ขององคการ Stakeholders ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อ 30 มกราคม 2563 

P L A T      F O R M  

แผนภาพท่ี 3.8 CWIE Platform 
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แผนภาพท่ี 3.9 เปาหมายการขับเคลื่อน CWIE พ.ศ. 2563-2567
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แผนภาพท่ี 3.10 ความหมายและ Stakeholder ของ CWIE 
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2) เกณฑมาตรฐานหลักสูตร CWIE ในอนาคต  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร CWIE ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน คือเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 การที ่จะรวมมือกันพัฒนาหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง 

ที่เสนอแนะไวในกฎหมายและ CWIE แพลตฟอรมจำเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

โดยเพิ่มสาระสำคัญของหลักสูตร CWIE ทั้งในดานจะเปดทางใหจัด CWIE ไดในทุกกลุมของหลักสตูร 

ทั้งหลักสูตรทางวิชาการระดับปริญญาตรีปกติและแบบกาวหนา ปริญญาวิชาชีพแบบตอเนื่องและ

แบบกาวหนา ควรระบุการคิดหนวยกิตในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไมนอยกวา 45 

ชม./ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร CWIE ควรระบุใหเปนสวนของวิชาเฉพาะ ไม

นอยกวา 6 หนวยกิตทวิภาค และควรสงเสริมใหจัด CWIE ยาวขึ้นและมีจำนวนหนวยกิตมากข้ึน 

สอดคลองกับลักษณะของสาขาวิชาท่ีศึกษามากข้ึน 

3) การพัฒนาหลักสูตร CWIE ในอนาคต  

การพัฒนาหลักสูตร CWIE ในอนาคต ควรจัดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย อาจเปน

แบบโมดูล (Modular Curriculum) แบบฐานสมรรถนะ (Competency-Based) แบบฐานทักษะ 

(Skill-Based) ที่สะทอนประสบการณทำงานตามสายวิชาชีพ โดยการศึกษาวิเคราะหเพื่อแกปญหา

และปรับปรุงการทำงาน และการวิจัยเพ่ือนำผลไปใชแกปญหาและพัฒนางานของสถานประกอบการ 

4) การประกันคุณภาพ CWIE ในอนาคต  

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการดำเนินการตาม

มาตรฐานที่กำหนด โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

มาตรฐานท่ีสูงกวามาตรฐานท่ีกำหนดได โดยใหถือวาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ การกำหนดประเด็นตัวชี้วัดและคาน้ำหนัก

ในการประเมินควรครอบคลุมมิติสำคัญของการจัด CWIE อาทิ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

การนิเทศและการสอนงาน ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา ผูนิเทศ 

คณาจารยนิเทศ และการนำผลการวิเคราะหสะทอนคิดไปใชในการปรับปรุงงานของสถาบันอุดมศึกษา

และสถานประกอบการ เปนตน 

5) กรอบมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE  

ในชวงเปลี่ยนผานเพื่อดำเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 และ CWIE แพลตฟอรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมจึงดำเนินการยกรางกฎกระทรวงและปรับปรุงประกาศกระทรวงเพื่อพัฒนามาตรฐาน

หลักสูตร CWIE ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดานมาตรฐาน
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การอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE 

ดานมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ CWIE ในประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

5.1) มาตรฐานหลักสูตร  

5.1.1) สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม   

การจัดหลักสูตร CWIE สามารถจัดไดในทุกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ท้ังหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการ 

5.1.2) จำนวนหนวยกิตและระยะเวลาการปฏิบัติงานในระดับปริญญาตรี 

จำนวนหนวยกิตของการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม

นอยกวา 6 หนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ 1 หนวยกิต ตองมีการปฏิบัติงานจริงไมนอยกวา 45 

ชั่วโมง 

5.1.3) ออกแบบหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะผูเรียน (Competency-Based 

Curriculum) โดยความรวมมือ (Co-design) ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 

ประกอบดวย 

(1) กำหนด Output ที่เปนผลลัพธผูเรียน (Learning Outcomes: 

LO) เพื่อใหผูที่จบหลักสูตร CWIE มีสมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทำงานจริง (Hard Skill & Soft 

Skill) 

(2) กำหนด Input และ Process ที่จะนำไปสู  Output ที่กำหนด 

อาทิ เนื ้อหาสาระ (Contents) รูปแบบการเรียนการสอน เครื ่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี

ประกอบการเรียน คุณสมบัติคณาจารยนิเทศ คุณสมบัติผูนิเทศ สัดสวนการเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติงาน 

สถานท่ีเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติงาน และการวัดผล 

5.1.4) คุณสมบัติคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

         (1) คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ 

             (1.1) คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 

ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศโดยหนวยงานที ่ได ร ับการรับรองจากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหรือหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 

            (1.2) คณาจารยน ิเทศตองเปนคณาจารยประจำสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาสังกัดอยู 
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        (2) คุณสมบัติของผูนิเทศ 

             เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับ

นักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน และ 

มีประสบการณในการปฏิบัติงานในตำแหนงที่ทำหนาที่นิเทศไมนอยกวา 6 เดือน หรือผานการอบรม

หลักสูตรผู น ิเทศโดยหนวยงานที ่ไดรับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหรือหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 

5.1.5) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

         (1) มีระบบและกลไกการวัดผลลัพธนักศึกษาตามสมรรถนะที่กำหนด

ในขอ 5.1.3 (1) 

         (2) มีระบบการติดตามเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและ

สม่ำเสมอใหเกิดผลลัพธนักศึกษาตามท่ีกำหนด 

 

5.2) มาตรฐานการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 3.8  มาตรฐานการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา 
กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

1. กอนการปฏิบัติงาน 1)  มีนโยบายหรือแผนการจัดหลกัสูตร CWIE พรอมทรัพยากรสนับสนุน 

2)  สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน 

มาตรฐานและประโยชนของ CWIE ใหแกผูบริหาร บุคลากร เจาหนาท่ี

และนักศึกษา ผานชองทางหลากหลาย อาทิ การจัดอบรม เว็บไซต 

คูมือ 

3)  มีระบบและกลไกแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ 

4)  มีระบบสนับสนนุ ประกอบดวย การจัดต้ังหนวยงานรบัผิดชอบ 

จัดระบบนิเทศใหคณาจารยนิเทศท่ียังไมมีประสบการณการนิเทศ 

จัดทำฐานขอมูลเก่ียวกับ CWIE มีระบบติดตามประเมินผล และการ

กำหนดภาระงานของผูดำเนินการดาน CWIE 

5)  สถาบันอุดมศึกษารวมกับสถานประกอบการออกแบบกลไกการเรียนรู 

(จัดประสบการณการทำงาน หรือการไปเรียนรูจากการทำงานท่ีเนน

สมรรถนะนักศึกษา) และระบบการบริหารจัดการ CWIE 

6) ทำความตกลงกับสถานประกอบการใหนักศึกษาท่ีไปฏิบัติงานไดรับ

คาตอบแทน หรือ สวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเปน 
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 ตารางท่ี 3.8  มาตรฐานการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ) 

กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

    ตามลักษณะงาน อาทิ ท่ีพัก อาหาร รถรับ-สง 

7) มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาดานทฤษฎีท่ัวไป วิชาชีพ และ

ทักษะทางดานภาษาท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงาน โดยใชเวลา 

ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง (อาจจัดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง) 

8) จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานจริง 

2. ระหวางรอปฏิบัติงาน* 1. มีการนิเทศของคณาจารยนิเทศ อยางนอย 1 ครั้ง และตองใชเวลาใน

การนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

2. มีการติดตามความกาวหนาการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

จากการปฏิบัติงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ  

และมีการปรับปรุงในกรณีท่ีนักศึกษายังไมเกิดสมรรถนะตามท่ีกำหนด 

(Formative Assessment & Development) 

3. หลังการปฏิบัติงาน 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ 

2. คณาจารยนิเทศตรวจสาระและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงาน CWIE ใหกับนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงาน 

3. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษา CWIE กับ

นักศึกษารุนนอง คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และอาจมี 

ผูนิเทศในสถานประกอบการรวมดวยเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE 

4. จัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติม 

5. สงเสริมใหเกิดการยกระดับความรวมมือ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน CWIE และอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

หมายเหตุ * ระหวางการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  

ไมรวมถึงการไปศึกษาดูงาน 
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ตารางท่ี 3.9 มาตรฐานการบริหารจัดการของสถานประกอบการ 
กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

1. กอนการปฏิบัติงาน 1. มีนโยบายหรือแผนเก่ียวกับการรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานพรอม

ทรัพยากรสนับสนุน 

2. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการทำงาน 

มาตรฐานและประโยชนของ CWIE ใหแกผูบริหาร บุคลากรและ

เจาหนาท่ีของสถานประกอบการ 

3. จัดใหมีฐานขอมูลเก่ียวกับ CWIE เพ่ือประโยชนในการกำหนด

นโยบายและการบริหารจัดการ 

4. รวมออกแบบหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะนักศึกษา และระบบบริหาร

จัดการกับสถาบนัอุดมศึกษา 

5. จัดใหมีความพรอมดานสภาพแวดลอม อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบการรายงานตัวและระบบ

รายงานการปฏิบตัิงาน รวมท้ังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เพ่ือใหนักศึกษาใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

6. จัดใหนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทน หรือ สวัสดิการ 

ตาง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเปนตามลักษณะงาน อาทิ ท่ีพัก 

อาหาร รถรับ-สง 

7. ปฐมนิเทศใหนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงานไดมีความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับองคกร กฎระเบียบ ขอบังคับ และวัฒนธรรมองคกร 

2. ระหวางรอปฏิบัติงาน* 1. กำหนดภาระงาน/โครงงานท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา

ท่ีมาปฏิบัติงาน 

2. จัดใหนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว 

เต็มเวลา 

3. อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา และแนวทาง 

การปฏิบัติงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และผูนิเทศ 

5. มีการติดตามความกาวหนาการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

จากการปฏิบัติงาน ระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ  

และมีการปรับปรุงในกรณีท่ีนักศึกษายังไมเกิดสมรรถนะ 

ตามท่ีกำหนด (Formative Assessment & Development) 



100 
 

 ตารางท่ี 3.9 มาตรฐานการบริหารจัดการของสถานประกอบการ (ตอ) 

กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

3. หลังการปฏิบัติงาน 1. จัดใหมีการเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณท่ีไดรับ 

ของนักศึกษาตอผูนิเทศ พนักงานในแผนกและผูบริหาร 

สถานประกอบการ 

2. ผูนิเทศตรวจสาระและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงาน CWIE ใหกับนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงาน 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูล 

เพ่ือนำเสนอตอสถาบันอุดมศึกษาและองคกรของตนเอง 

หมายเหตุ * ระหวางการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  

ไมรวมถึงการไปศึกษาดูงาน 

ตารางท่ี 3.10 มาตรฐานการบริหารจัดการของนักศึกษา  
กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

1. กอนการปฏิบัติงาน 1. ศึกษาขอมูลของสถานประกอบการท่ีจะไปปฏิบัติงาน 

2. เลือกสถานประกอบการท่ีจะไปปฏิบัติงาน (ตามความสมัครใจ) 

3. จัดทำใบสมัครงานและประวัติ 

4. เตรียมความพรอมดานวิชาการและทักษะดานอารมณ 

ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืน รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง 

5. จัดทำบันทึกความคาดหวังท่ีตองการกอนปฏิบัติงาน (Expectation 

from Working) 

2. ระหวางรอปฏิบัติงาน* 1. รายงานตัวตอผูนิเทศและหัวหนาแผนก ณ แผนกท่ีนักศึกษา 

ตองปฏิบัติงาน  

2. มาปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา 

3. ทำรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห โดยแสดงความคิดเห็น/

ความรูสึกระหวางการปฏิบัติงานในแบบการวิเคราะหสะทอนคิด 

(Reflection on Working) ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดไว 

(Reflection Template) 

4. สงรายงานความกาวหนาตอผูนิเทศและคณาจารยนิเทศ 

ตามขอตกลงรวมกัน 
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 ตารางท่ี 3.10 มาตรฐานการบริหารจัดการของนักศึกษา (ตอ)  

กระบวนการ มาตรฐานข้ันต่ำท่ีพึงปฏิบัติ 

 5. สง (ราง) รายงานฉบับสมบูรณใหคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและตองแกไขตามท่ีคณาจารยนิเทศ 

และผูนิเทศแนะนำใหเรียบรอย 

6. ประเมินคณาจารยนิเทศตามแบบประเมินท่ีสถาบันอุดมศึกษา

กำหนด 

3. หลังการปฏิบัติงาน 1. สงรายงานฉบับสมบูรณท่ีไดรับอนุญาตใหเผยแพรได 

จากสถานประกอบการใหคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

2. นักศึกษาตองนำเสนอผลการปฏิบัติ CWIE ในการสัมมนาวิชาการ 

ระหวางคณาจารยนิเทศ นักศึกษา CWIE และนักศึกษา 

ของแตละสาขาวิชาหลังกลับจากการปฏิบัติ CWIE 

3. วิเคราะหตนเองจากผลการประเมินของผูนิเทศในสถานประกอบการ 

อาจารยนิเทศ และหาแนวทางพัฒนาตนเอง 

4. ทำรายงานสรุปความคิดเห็น/ความรูสึกในการปฏิบัติงานท้ังหมด  

ในแบบการวิเคราะหสะทอนคิด (Reflection in Working)  

ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด (Reflection Template) เพ่ือทำการ

ประเมิน/วิเคราะหพรอมหาแนวทางการพัฒนาตนเอง  

(Self-assessment & Development) 

หมายเหตุ * ระหวางการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  

ไมรวมถึงการไปศึกษาดูงาน 

 

5.3) การประกันคุณภาพการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงาน 

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการทำประกันคุณภาพหลักสูตรและการดำเนินการ

ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดเกณฑการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐาน 

สูงกวามาตรฐานที่กำหนดได โดยใหถือวาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 
คำส่ัง ขอคำถามตอไปนี้แตละขอมีคำตอบท่ีถูกตองเพียง 1 คำตอบ ใหทำเครื่องหมาย   

หนาคำตอบท่ีถูกตอง 
 
1. ยุทธศาสตร 20 ป กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาสรางคน สรางความรู และสรางนวัตกรรม เพ่ือ 

ก. ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
ข. ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ค. ความเจริญงอกงามของบุคคล 
ง. ชวยขับเคลื่อนประเทศไทยสูความเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง 

 
2. มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา เปนสิ่งท่ี CWIE ตอง 

ก. ยึดเปนหลักในการจัด CWIE อยางเครงครัด 
ข. ใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร CWIE 
ค. ถือปฏิบัติเนื่องจาก CWIE เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษา 
ง. ใชประกอบการประกันคุณภาพ CWIE 

 
3. หลักสูตร CWIE ในชวง 3 ทศวรรษแรกในประเทศไทย จัดโดยอาศัยมาตรฐานหลักสูตรใด 

เปนหลัก 
ก. มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
ข. มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สมศ. 
ค. มาตรฐานการวัด CWIE ของสมาคมโลก 
ง. มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 
4. คุณภาพท่ีพึงประสงคของบัณฑิต CWIE ท่ีสถานประกอบการตองการ ไดแก 

ก. เปนคนเกงและคนดี 
ข. รูจักตน รูจักคน รูจักงาน 
ค. ภาษาอังกฤษดี ใชการได 
ง. รูชัดปฏิบัติได จบแลวทำงานไดทันที 

 
5. การจัด CWIE ในชวงกอน พ.ศ. 2562 สวนใหญจัดตามมาตรฐานข้ันต่ำแบบ 

ก. “แยก” โดยเรียนภาคทฤษฎีกอนไปปฏิบัติ CWIE 
ข. “คูขนาน” สลับระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
ค. “ผสม” ก. + ข. 
ง. “ตามสะดวก”  ของสถานประกอบการ 
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6. ใน 3 ทศวรรษท่ีผานมา การจัด CWIE ในประเทศไทยนอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำ
ของสถานศึกษาแลวยังไดมีการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของสถานประกอบการ โดยใหความสำคัญ
กับ 

ก. ความม่ันคงของสถานประกอบการ 
ข. ความม่ังค่ังของสถานประกอบการ 
ค. ความสะดวกของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
ง. นโยบายและความพรอมของสถานประกอบการ 
 

7. กุญแจแหงความสำเร็จของการจัด CWIE ในชวงท่ีไดรับการสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหลังป พ.ศ. 2545 เกิดจาก 

ก. รัฐจัดงบประมาณสนับสนนุ CWIE 
ข. สถานประกอบการจัดเบี้ยเลี้ยงใหนักศึกษา 
ค. การทุมเทพัฒนาบุคลากร CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
ง. การลดหยอนภาษีเงินไดใหสถานประกอบการท่ีจัด CWIE 

 

8. กรณีตัวอยางการจัดหลักสูตรวิชาโท การประกอบการ + CWIE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี กอใหเกิด 

ก. การจัดสหกิจศึกษาแนวใหม : สหกิจศึกษาประกอบการ 
ข. หลักสูตรแนวใหมดานการจัดการ 
ค. ธุรกิจรูปแบบใหม 
ง. การจัด CWIE แบบ “คูขนาน” 

 

9. CWIE platform ของกระทรวง อว. จะดำเนินการไดตามเปาหมายจำเปนตอง 
ก. ทุมเทงบประมาณสนับสนุนท้ังสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
ข. ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและมาตรฐานการดำเนินงานของ CWIE 

รวมท้ังการเรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหสามารถขับเคลื่อน CWIE 
ค. สนับสนนุ SME ใหเปนแหลงปฏิบัติ CWIE ของนักศึกษา 
ง. สรางความเขมแข็งกับเครือขายพัฒนา CWIE 

 

10. หลักสูตร CWIE ในอนาคต ควรจดัในรปูแบบใด จึงจะสอดคลองกับความตองการในยุค New 
Normal มากท่ีสุด 

ก. Technology – Based  
ข. Computer – Based 
ค. Experience – Based 
ง. Competency – Based 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
ขอ 1. ง  ขอ 2. ข  ขอ 3. ง  ขอ 4. ง  ขอ 5. ก  ขอ 6. ง  ขอ 7. ค  ขอ 8. ก  ขอ 9. ข  ขอ 10 ง.    
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โมดลู 4  

การนิเทศและการสอนงาน  
 

โดย ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด  

และคุณภูมิพันธ  รัศมีจันทร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรูของนักศึกษาผาน CWIE  จำเปนจะตองมีคณาจารยนิเทศและผูนิเทศที่เขาใจ

บทบาทและความสำคัญของตนเอง ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคนิคตาง ๆ  

ในการใหคำปรึกษา การแกไขปญหา การเจรจาตอรอง การประชาสัมพันธ ฯลฯ ในการปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ โมดูลการนิเทศงานและสอนงานนี้ จึงมีจุดมุงหมายท่ีจะถายทอด

ความร ู   ความเข าใจในความสำคัญและบทบาทที ่ถ ูกตองของการเป นคณาจารย น ิเทศและ 

ผูนิเทศสำหรับ CWIE ประสานเทคนิคตาง ๆ ท่ีจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

อาทิ การใหคำปรึกษา การแกไขปญหา การเจรจาตอรอง การประชาสัมพันธ กับประสบการณของ 

ผูเขารับการฝกอบรม และแสดงการสาธิตการปฏิบัติหนาที่คณาจารยนิเทศและผูนิเทศผานการแสดง

บทบาทสมมุติการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ 

ในโมดูลนี้ครบถวน พรอมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในระหวางการฝกอบรมรวมกัน

แบบอยูประจำ 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

1) ผูเขารับการฝกอบรมมีเทคนิคที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณาจารยนิเทศและ 

ผูนิเทศสำหรับ CWIE  อาทิ การใหคำปรึกษา การแกไขปญหา การเจรจาตอรอง การประชาสัมพันธ 

2) ผูเขารับฝกการอบรมสามารถนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ และทำหนาที่เปนผูนิเทศ 

สำหรับ CWIE 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีผูเขารับการศึกษาอบรมตามโมดูล 4 พึงไดรับ 

ประกอบดวย 

1) ผูเขารับการฝกอบรมเขาใจเทคนิคการใหคำปรึกษาและสามารถประยุกตใชในการทำ

หนาท่ีคณาจารยนิเทศสำหรับ CWIE  
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2) ผู เขารับการฝกอบรมเขาใจความสำคัญของการนิเทศงาน การสอนงานและขั ้นตอน 

ของการนิเทศและการสอนงานท่ีดีสำหรับ CWIE  

3) ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะการเจรจา การแกปญหา และการใหคำปรึกษาเพียงพอ 

ตอการปฏิบัติหนาท่ีคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

 

4. เรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

คณาจารยนิเทศและผู นิเทศที ่ทำหนาที ่ในกระบวนการ CWIE  จำเปนจะตองมีความรู 

ความเขาใจในหนาที่และบทบาทของตนเองตลอดจนมีทักษะตาง ๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 

ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา CWIE  จึงจะลุลวงตามวัตถุประสงค ดังนั้น บทบาทและหนาท่ี 

ของคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ ตลอดจนทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่จึงเปนเนื้อหาสำคัญ 

ในโมดูลนี้ 

สาระความรูสำหรับการนิเทศงานและการสอนงาน CWIE  ประกอบดวย 

1) บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

2) บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศ 

3) แผนการนิเทศงานและแผนการสอนงาน 

4) เทคนิคท่ีจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีคณาจารยนิเทศและผูสอนงาน 

สำหรับสาระความรูในแตละเรื่องมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

4.1 บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

1) บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศกอน CWIE  

1.1 ) การจัดหางานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ

การรับรองคุณภาพงาน CWIE  

คณาจารยนิเทศที่ดีตองมีบทบาทเชิงรุกในการจัดหางานและรับรองคุณภาพ

งาน โดยคณาจารยควรมีสวนรวมโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู ที ่จะเกิดขึ ้นกับนักศึกษาและ 

สถานประกอบการเปนสำคัญ โดยทำการศึกษาถึงลักษณะงาน โครงงาน/การปฏิบัติงานในแตละ 

สถานประกอบการร วมก ับผ ู น ิ เทศ เพื ่อเตร ียมการอบรมน ักศ ึกษากอนไปปฏิบ ัต ิงานจริง 

ท่ีสถานประกอบการ 

1.2) การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา CWIE  

คณาจารยนิเทศในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดตองรวมกันกำหนดคุณสมบัติ

ของนักศึกษา CWIE  อาทิ เกรดเฉลี่ยสะสม เง่ือนไขทางวิชาการ พฤติกรรม ทักษะ 
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1.3) การจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ 

คณาจารยน ิ เทศในสาขาว ิชาที ่น ักศ ึกษาส ังก ัดต องร วมกันพิจารณา 

ความเหมาะสมของการจับคู ระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการโดยคำนึงถึงความถนัด 

ดานวิชาการ ความปลอดภัย สุขภาพ กระบวนการดูแลและจัดการเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง 

ระยะเวลาหรือแผนงานที่นักศึกษาทำงานท่ีสถานประกอบการและตารางเรียนท่ีสถาบันอุดมศึกษา 

รวมถึงศักยภาพของนักศึกษาและโครงงาน/การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

1.4) การช้ีแจงนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน 

คณาจารยน ิเทศตองชี ้แจงนักศึกษา CWIE ถึงขอควรปฏิบัต ิ แผนงาน 

ที่นักศึกษาทำงานที่สถานประกอบการและตารางเรียนท่ีสถาบันอุดมศึกษา ขอพึงหลีกเลี่ยงตลอดจน 

ชองทางการติดตอสื่อสารเมื่อมีเหตุจำเปน กอนที่นักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณาจารยนิเทศ 

อาจพิจารณาใชกรณีศึกษาหรือการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในเรื่องที่สำคัญ 

ไดชัดเจนข้ึน 

2) บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศระหวาง CWIE  

2.1) การนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

คณาจารยนิเทศตองเดินทางไปนิเทศนักศึกษาและรวมหารือกับผู นิเทศ  

ณ สถานประกอบการอยางนอย 1 ครั ้ง โดยใชเวลาไมนอยกวา 1 ชั ่วโมง ในการนิเทศงานนั้น 

คณาจารยนิเทศตองพบปะนักศึกษาโดยลำพัง พบปะผูนิเทศโดยลำพัง และพบปะท้ังสามฝายรวมกัน 

2.2) การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศตองกำหนดมาตรการที่ใชในการติดตามและแจงใหนักศึกษา

และผูนิเทศทราบเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ คณาจารยนิเทศอาจพิจารณาเลือกใชแนวทางตาง ๆ 

ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา ตำแหนง และงบประมาณ ดังนี้ 

2.2.1)  การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  

คณาจารยนิเทศตองนิเทศ CWIE ณ สถานประกอบการอยางนอย 1 

ครั้ง โดยชวงเวลาท่ีเหมาะสมหากมีการนิเทศ 1 ครั้ง คือ อยูระหวางสัปดาหท่ี 4 ถึงสัปดาหท่ี 10 หรือ

อยูประมาณกึ่งกลางของ CWIE  อนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณากำหนดใหมีการนิเทศงาน

มากกวา 1 ครั้ง ไดตามความเหมาะสมและจำเปน 

2.2.2)  การติดตอทางโทรศัพท หรือ e-mail  

การติดตามความกาวหนาดวยโทรศัพท และ/หรือ e-mail สามารถ

กระทำไดตลอดเวลาเพราะมีตนทุนต่ำและสะดวก แตจะมีขอจำกัด คือ ไมสามารถรับฟงขอมูลพรอมกัน 

3 ฝายได ดังนั้น จึงไมควรใชกับเรื่องที่ละเอียดออนหรือเกี่ยวของกับหลายฝาย อนึ่ง คณาจารยนิเทศ
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อาจกำหนดความถี ่ของการติดตอในลักษณะนี้โดยเฉพาะชวงเริ ่มตนของ CWIE  หรือหลังจาก 

การติดตามหลังการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 

2.2.3)  การติดตอทางเว็บบอรด หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

การติดต อล ักษณะนี ้ เหมาะสมกับเร ื ่องประกาศ เร ื ่องทั ่วไป  

โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณากำหนดความถ่ีใหนักศึกษาเขามารับทราบขอมูล ท้ังนี้ คณาจารยนิเทศ

พึงระวังเรื ่องของทรัพยสินทางปญญา/ความลับทางการคา หากใชชองทางนี ้สำหรับการติดตอ 

เรื่องเก่ียวกับโครงงาน/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

2.2.4)  การประชุมรายงานความกาวหนา 

คณาจารย น ิ เทศอาจกำหนดให ม ีการรายงานความก าวหนา  

ณ สถาบันอุดมศึกษา หรือ ณ สถานประกอบการ หรือใชการประชุมทางไกล ในการประชุมรายงาน

ความกาวหนา คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศ และนักศึกษาจะมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับโครงงาน/ 

การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะขอคิดเห็นและคำแนะนำที่เปนประโยชนสูงสุด 

ตอนักศึกษา และสถานประกอบการ 

2.2.5)  การพิจารณารายงานความกาวหนาระยะกึ่งกลาง 

การพิจารณารายงานความกาวหนาระยะกึ่งกลางทำใหคณาจารย

สามารถพิจารณาความถูกตองทางวิชาการถึงระเบียบวิธีที ่นักศึกษาใชในการดำเนินโครงงานและ

สามารถใหคำแนะนำเพ่ือใหการดำเนินโครงงานเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

2.3) บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศหลัง CWIE  

2.3.1)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณาจารยน ิเทศตองประเมินผลการปฏิบัต ิงานของนักศึกษา 

อยางยุติธรรมโดยใชเกณฑการวัดผลที่ไดประกาศใหนักศึกษาทราบ โดยการประเมินผลอาจพิจารณา

จากการนิเทศ CWIE ณ สถานประกอบการ การติดตามความกาวหนา การนำเสนอผลงานหลังกลับ

จากการปฏิบัติงาน CWIE รายงานฉบับสมบูรณ ฯลฯ 

2.3.2)  การประเมินผลการดำเนินงาน CWIE และใหขอมูลสะทอนกลับ 

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ CWIE ในทุกภาคการศึกษา คณาจารย

นิเทศตองประเมินความเขาใจและความพรอมในการดำเนินงาน CWIE ของสถานประกอบการ

ตลอดจนผลกระทบและศักยภาพของโครงงาน/การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสะทอนกลับ

กับนักศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งในการรวมดำเนินการ CWIE กับสถานประกอบการนั้น ๆ 
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4.2 บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศ 

ผู น ิเทศเปนผู ท ี ่ม ีบทบาทสำคัญที ่จะทำใหน ักศึกษาไดร ับความรู  ท ักษะ และ

ประสบการณอันเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาเองในระหวาง CWIE  และทำใหการปฏิบัติงาน 

มีความคืบหนาและเปนประโยชนตอสถานประกอบการ ผูนิเทศจึงจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ 

ที่ถูกตองในการปฏิบัติงานของนักศึกษา สามารถใหคำปรึกษาแกนักศึกษา รวมถึงประเมินผล 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื ่อการพัฒนาการดำเนินงาน CWIE เสนอตอ 

สถานประกอบการ/สถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศมี ดังนี้ 

1) บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศกอน CWIE  

1.1) การกำหนดงาน CWIE 

ผ ู น ิ เทศควรกำหนดงาน/โครงงาน ระยะเวลาในการทำโครงงาน 

ที่ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา ทักษะพิเศษที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงาน หากเปนไปไดผู น ิเทศควรมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษา อนึ ่ง ผู น ิเทศควร

ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับงบประมาณ อุปกรณ/เครื่องมือ หรือทรัพยากรอื่น ๆ  

ท่ีตองมีการใชในการดำเนินงานโครงงาน 

1.2) การกำหนดแผนงาน 

ผู นิเทศและผู บริหารสถานประกอบการควรมีการประชุม วางแผนงาน 

ที่ตองการใหนักศึกษามาปฏิบัติ จัดการกระบวนการทำงานเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง รวมกับ

คณาจารยนิเทศวางแผนระยะเวลาหรือแผนงานที ่นักศึกษาทำงานที ่สถานประกอบการและ 

ตารางเรียนท่ีสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกำหนด ตัวชี้วัด (Key Performance Index) และทักษะ 

ตาง ๆ ที่นักศึกษาจะไดเรียนรู ทั้งนี้หากมีการดำเนินการลวงหนาประมาณ 3 เดือนกอน CWIE จะทำ

ใหมีเวลาเพียงพอในการประสานงานเพ่ือรับนักศึกษา 

1.3) เตรียมการคัดเลือกและติดตอสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับนักศึกษา 

ผู นิเทศและฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรสงเอกสารขอรับนักศึกษา 

ในสาขาตองการใหนักศึกษามาปฏิบัติตามแตละสถาบันอุดมศึกษากำหนด ซ่ึงแตละสถาบันอุดมศึกษา 

จะมีระยะเวลา ตารางเรียน รวมถึงชวงเวลาที่จะสงนักศึกษามาปฏิบัติงานที่อาจไมเหมือนกัน ดังนั้น 

โครงงานหรือแผนการทำงานของนักศึกษาตองมีการปรับใหเหมาะสม 

2) บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศระหวาง CWIE  

2.1) การสอนงานและการติดตามความกาวหนา 

ในสัปดาหแรกของการปฏิบัต ิงาน ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจัด

ปฐมนิเทศเพ่ือใหนักศึกษา ทราบกฎ ระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสรางขององคกร ผูนิเทศควรเริ่มทำ

ความรูจักนักศึกษา โดยจัดประชุมกับนักศึกษาเพ่ือกำหนดแผนการทำงาน และแนะนำตัวนักศึกษากับ
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พนักงานที่เกี่ยวของ อบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สอนงานและแนะนำเทคนิคตาง ๆ  

ท่ีจำเปนในการทำโครงงานหรือการปฏิบัติงานในบางสวน และใหนักศึกษาลองปฏิบัติ 

อนึ่ง ผูนิเทศอาจประเมินความรู ความสามารถของนักศึกษา รวมทั้งแนะนำ

ให น ักศ ึกษาแสวงหาความร ู  เพ ิ ่ม เต ิมในเร ื ่องอ ื ่น ๆ ผ ู น ิ เทศอาจกำหนดให ม ีการเร ียนรู  

ในระหวางการทำงานจริง (On the Job Training) ประเมินและใหคำปรึกษากอนที ่จะเริ ่มทำ

โครงงาน/ปฏิบัติงานตามลำพังรวมกับการประชุมติดตามความกาวหนาตามความถี่ที่เหมาะสม การ

ติดตามความกาวหนาโดยผูนิเทศควรมีการจัดประชุมติดตามความกาวหนาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

โดยใหนักศึกษาไดรายงานความคืบหนา ใหผูนิเทศฟงและใหคำปรึกษา 

2.2) การใหนักศึกษาไดเรียนรูชีวิตการทำงานโดยมีผูนิเทศใหคำปรึกษา 

ผู นิเทศควรจัดใหนักศึกษาทำโครงงานและปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน 

ในสถานประกอบการ ทั ้งในแผนกเดียวกันหรือคนละแผนก เพื ่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณ  

มีทักษะที่จำเปนในการทำงานจริง โดยมีผูนิเทศใหคำปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษา กรณีที่มีปญหา 

ในการปรบัตัว 

3) บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศหลัง CWIE  

3.1) การประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน CWIE  ผูนิเทศตองใชเกณฑการวัดผลตามท่ี

สถาบันอุดมศึกษากำหนด รวมกับเกณฑที่ทางสถานประกอบการใช (ถามี) หรือความตกลงรวมกัน

ระหวางนักศึกษา ผูนิเทศ และคณาจารยนิเทศ เมื่อเริ่มตนการปฏิบัติ CWIE (ถามี) โดยอาจประเมิน

จากผลการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน และการทำรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงงาน 

3.2) การประเมินผลการดำเนินงานและการพัฒนางาน CWIE  

ผูนิเทศตองประเมินผลการดำเนินงาน CWIE ของสถานประกอบการ เพื่อให

ขอมูลยอนกลับในการพัฒนาการดำเนินการรวมกับสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการนำไปพัฒนา

หลักสูตรการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อใหสอดคลองกับความตองการ  โดยอาจประเมิน 

ตามหัวขอตาง ๆ อาทิ การบรรลุเปาหมาย ทักษะใหมที่นักศึกษาไดเรียนรู การไดความรู แนวคิดและ

เทคโนโลยีใหม การใชผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานผูนิเทศและ

การรับพนักงานใหม ความรู/เทคนิคใหมที่ไดจาก CWIE ความเปนไปไดในการตอยอดสูงานวิจัยและ 

การบริการวิชาการในอนาคต 
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4.3 แผนการนิเทศงานและแผนการสอนงาน 

ในสัปดาหที่ 1 หรือ 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาไดรวมกับ 

ผูนิเทศกำหนดหัวขอ ขอบเขตของการปฏิบัติงาน/โครงงาน ตลอดจนแผนการปฏิบัติงาน/โครงงานแลว  

ผูนิเทศและคณาจารยนิเทศจะตองเขียนแผนการสอนงานและแผนการนิเทศงาน แผนการสอนงาน

ตองรวมถึงการสอนงานในสัปดาหที่ 1–6 ของการปฏิบัติ CWIE การประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

จากการสอนงานตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม การมอบหมายโครงงาน (ถามี) การติดตามความกาวหนา 

ในการปฏิบัติงาน/โครงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะการประเมินเพื่อการพัฒนา 

(Formative Assessment) ตามชวงเวลาที่เหมาะสม การประเมินผล การนำเสนอ และการประเมิน

รายงานผลการปฏิบัติงานดังแสดงเปนตัวอยางในแผนภาพท่ี 4.1 ในขณะท่ีแผนการนิเทศงานตองระบุ

หัวขอที่จะมีการติดตามความกาวหนาและชองทางที่จะใชติดตามในระหวาง CWIE ตามชวงเวลา 

ที่เหมาะสม  ดังแสดงเปนตัวอยางในแผนภาพที่ 4.2 ทั้งนี้ หากนักศึกษามีปญหา แผนการนิเทศงาน

และแผนการสอนงานควรมีการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอรวมทั้งระบุมาตรการ/ แนวทางที ่จะใช

แกปญหานั้นพรอมท้ังวิธีในการประเมินประสิทธิภาพของการแกปญหา 
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แผนภาพท่ี 4.1 ตัวอยางของแผนการสอนงานในกรณีของการปฏิบัติงาน CWIE  

เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
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แผนภาพท่ี 4.1 ตัวอยางของแผนการสอนงานในกรณีของการปฏิบัติงาน CWIE  

เปนระยะเวลา 16 สัปดาห (ตอ) 

 

 



116 
 

 

แผนภาพท่ี 4.2 ตัวอยางของแผนการนิเทศงานในกรณีของการปฏิบัติงาน CWIE  

เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
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แผนภาพท่ี 4.2 ตัวอยางของแผนการนิเทศงานในกรณีของการปฏิบัติงาน CWIE  

เปนระยะเวลา 16 สัปดาห (ตอ) 
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4.4 เทคนิคท่ีจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีคณาจารยนิเทศและผูสอนงาน 

1) การใหคำปรึกษา 

การใหคำปรึกษา คือ การชวยเหลือใหผูขอรับคำแนะนำปรึกษาคิด ตัดสินใจและ

แกปญหาของผูขอรับคำแนะนำปรึกษาไดดวยตนเอง โดยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูใหคำแนะนำ

ปรึกษาและผูขอรับคำแนะนำปรึกษา ทั้งนี้ ผูใหคำปรึกษาอาจอาศัยหลักจิตวิทยาและเทคนิคตาง ๆ 

อาทิ การสรางความสัมพันธ/การสรางความรู ส ึกร วม การสำรวจและหาขอมูล การกระตุน 

ใหมองหาทางเลือก ขอดี ขอเสีย ขอมูลและความรูที่จำเปนในการแกปญหา การกระตุนใหตัดสินใจ

ดวยสติปญญาและความรู  การชี ้แนะการวางแผนและการดำเนินการ ตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผล 

เทคนิคการใหคำปรึกษาอาจประกอบดวย 

1.1) การสรางความสัมพันธ 

คณาจารยนิเทศควรเริ่มตนการใหคำปรึกษาโดยการเปดการสนทนาใหเกิด

ความผอนคลายเปนกันเองจากนั้นจึงเขาสูวัตถุประสงคของการใหคำปรึกษา 

1.2) การสำรวจและหาขอมูล 

คณาจารยนิเทศอาจเริ่มตนโดยใชคำถามปลายเปดเพื่อประเมินสภาพทั่วไป 

กอนที่จะใชคำถามปลายปดเพื่อใหทราบความชัดเจน คณาจารยนิเทศอาจใชการกระตุนใหนักศึกษา 

เลาเรื่องหากรูสึกวานักศึกษาลังเล 

1.3) การกระตุนใหมองหาทางเลือก ขอดี ขอเสีย ขอมูล และความรูท่ีจำเปน 

เมื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของ คณาจารยนิเทศอาจใชคำถามหรือการอภิปราย

แลกเปลี่ยนที่ใหนักศึกษาไดมองปญหานั้นในหลายมุม พิจารณาขอดี ขอเสียอยางรอบดาน ตลอดจน

ความรูและขอมูลอ่ืนท่ีจำเปนในการแกปญหา 

1.4) การกระตุนใหตัดสินใจโดยใชสติปญญาและความรู 

หลังจากไดพิจารณาทางเลือก ขอดี ขอเสียตาง ๆ แลว คณาจารยนิเทศ 

ควรใหนักศึกษาตัดสินใจวาจะแกปญหานั้น ๆ อยางไร หากพบวานักศึกษาตัดสินใจโดยใชสติ ปญญา 

และความรู คณาจารยนิเทศควรชมเชย แตหากพบวานักศึกษาอาจไมไดตัดสินใจโดยใชสติ ปญญา 

และความรูอาจใชคำถามหรือการแนะนำใหนักศึกษาลองพิจารณาการแกปญหานี้จากอีกมุมหนึ่ง 

1.5) การช้ีแนะการวางแผนดำเนินการ 

เมื ่อไดขอสรุปเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา คณาจารยนิเทศควรใหนักศึกษา

นำเสนอแผนการดำเนินการ กระตุนใหนักศึกษาคาดการณปจจัยท่ีจำเปนตลอดจนปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

และหาทางแกไขไวลวงหนา 



119 
 

1.6) การช้ีแนะการประเมินผล 

คณาจารยนิเทศควรกระตุนใหนักศึกษาพิจารณาและนำเสนอแนวทางท่ีจะใช

ในการประเมินผลการแกปญหาพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

1.7) การสรุปการใหคำแนะนำปรึกษา 

คณาจารยนิเทศควรใหนักศึกษาไดกลาวสรุปผลการใหคำปรึกษา โดยเริ่มจาก

ปญหา แนวทางการแกปญหา แผนการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินการ หากมี 

ความคลุมเครือหรือคลาดเคลื ่อนไปจากที่ใหคำปรึกษา คณาจารยนิเทศควรใชคำถามปลายปด 

เพื่อความชัดเจน และควรปดการใหคำปรึกษาดวยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดถามหรือแสดง 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

2) การแกไขปญหาใน CWIE  

การแกไขปญหาใน CWIE ที่ดีควรจะเริ่มตนจากการทำความเขาใจในขอบเขตและ

ที่มาของปญหาและกำหนดผูที่เกี่ยวของกับปญหาและการแกไขปญหา จากนั้นจึงเริ่มตนนิยามปญหา

และวัตถุประสงคของการแกไขปญหาซึ่งตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ CWIE และประโยชน 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับสถานประกอบการ 

เมื ่อทำการนิยามปญหาและวัตถุประสงคของการแกไขปญหาแลวควรจะเริ่ม

กำหนดทางเลือกและหารือรวมกันกับผูที่เกี่ยวของเพื่อหาทางแกไขปญหารวมกัน เมื่อไดขอสรุป 

ถึงแนวทางการแกไขปญหาแลวตองกำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ 

ของการแกไขปญหานั ้น ๆ หากจำเปนอาจตองมีการประชุมหารือเพิ ่มเติมเพื ่อปรับเปลี ่ยนวิธี 

ในการแกไขปญหาถาจำเปน 

อนึ่ง หากการแกไขปญหาลุลวงแลว สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

ควรใชการจัดการความรูเพื ่อรวบรวมไวใชประโยชนในอนาคตหากปญหาในลักษณะคลาย ๆ กัน

เกิดข้ึนในอนาคต 

3) การเจรจาตอรองใน CWIE 

การเปนผูเจรจาตอรองท่ีดีใน CWIE ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูเก่ียวกับ CWIE เปนอยางดี 

(2) มีความคิดเชิงบวก มีความคิดเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค  

(3) มีทักษะการสื่อสารท่ีดีท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน  

(4) สามารถควบคุมอารมณและเก็บความรูสึก  

(5) ม่ันใจ สุขุม และอดทน 

(6) เปนคนชางสังเกต เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

(7) เขาใจในความแตกตางของบุคคลอ่ืน มีสัมมาคารวะ และใหเกียรติบุคคลอ่ืน 
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(8) มีทักษะในการสรุปใจความสำคัญ 

(9) รูจักประนีประนอมโดยมุงหวังประโยชนของทุกสวนท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

ทั้งนี้ การเจรจาตอรองเกี ่ยวกับ CWIE ใหประสบความสำเร็จ ควรดำเนินการ 

ตาม 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การวางแผนและเตรียมพรอม 

 กำหนดเปาหมายของการเจรจาและผลที่ตองการหรือคาดหวังอยางชัดเจน 

กเชน อาจ ำหนดเปนการเจรจาเพื่อหาขอตกลงที่เปนผลประโยชนรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา

กับสถานประกอบการและผลที่คาดหวัง ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญของขอเสนอและ/หรือ

ทางเลือกท่ีจะหารือในการเจรจา 

(2) การเปดและดำเนินการเจรจา 

 การเจรจาควรเริ ่มตนดวยการแนะนําใหร ู จักกัน สรางความสัมพันธและ 

สรางบรรยากาศเปนกันเอง โดยอาจเริ ่มการสนทนาในเรื่องที่คู เจรจาสนใจ จากนั้นควรกลาวถึง

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการเจรจาและเจรจาตามประเด็นที่ไดวางแผนไว โดยเปดโอกาส 

ใหอีกฝายไดมีโอกาสแสดงทัศนะหรือนําเสนอขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ขณะเดียวกัน 

ควรจับประเด็นความสนใจ ความตองการหรือความคาดหวังและประเมินทัศนคติของคูเจรจาใหได 

เพื่อเสนอขอตกลงหรือทางเลือกอื่นระหวางการเจรจา นอกเหนือจากขอตกลงรวมกันแลว การเจรจา 

ควรนําเสนอแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนและสามารถนําไปสู การปฏิบัติไดจริงเพื ่อใหไดขอตกลง 

ท่ีมีรายละเอียดเชิงปฏิบัติ 

(3) การปดการเจรจา 

 ในการปดการเจรจา ควรมีการสรุปขอตกลงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนระหวางการเจรจา 

รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนแกทุกฝาย ทั้งนี้ ควรประกอบดวย 

ประเด็นที่ตกลงรวมกันทั้งสองฝาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาของความรวมมือและการปฏิบัติหนาท่ี 

ความรับผิดชอบและบุคคลที่รับผิดชอบ และอาจนัดหมายการเจรจาครั้งตอไป ตัวอยางขอตกลง 

ของการเจรจาอาจจัดทําในลักษณะดังตอไปนี้ 

 “ขอตกลงความรวมมือในการดำเนินการ CWIE ระหวาง สถาบันอุดมศึกษา

........และสถานประกอบการ ......... โดยสถานประกอบการตกลงรับนักศึกษา CWIE สาขาวิชา ......... 

จํานวน ...... คน เริ่มตนในภาคการศึกษาท่ี .... ปการศึกษา ...... เพ่ือปฏิบัติ CWIE ในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

1…………………………. 

2………………………… 

 โดยมีผูรับผิดชอบและประสานงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ ......................... 

และฝายสถานประกอบการคือ.................... ทั้งนี้เมื่อไดรายชื่อนักศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา) และ
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ทรัพยากร/งบประมาณที่เกี่ยวของ (สถานประกอบการ) มาแลว จะมีการนัดหมายการประชุมหารือ

เพ่ือลงรายละเอียดระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการอีกครั้งในวันท่ี ............... ตอไป” 

 ในการป ดการเจรจา ควรม ีการกล าวขอบคุณทุกฝ าย และอาจย ้ำถึง

ผลประโยชนของการเจรจาและความรวมมือของทุก ๆ ฝายที่เกี ่ยวกับ CWIE อีกครั้งเพื่อสานตอ

ความสัมพันธในการดำเนินการ CWIE 

(4) การสะทอนคิด (Reflection)  

 การสะทอนคิดที่เกี่ยวกับการเจรจาและการพัฒนาตนเอง เพื่อใหทักษะการ

เจรจา การวางแผนและกลยทุธที่ใชในการเจรจามีการพัฒนาขึ้น ควรมีการสะทอนคิด เพื่อหาจุดออน 

จุดแข็ง ทักษะดานตาง ๆ ท่ีตองมีการพัฒนา การปรับปรุงข้ันตอนการวางแผนและการเตรียมตัว หรือ

ในดานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับการเจรจาตอรอง ทั้งนี ้การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนคุณสมบัติ 

ท่ีสำคัญของผูเจรจาตอรองท่ีดีใน CWIE 

 

5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  
 

คำส่ัง เลือกคำตอบท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 
 

1. ในฐานะท่ีทานเปนคณาจารยนิเทศ ทานตองศึกษาขอมูลใดกอนเดินทางไปนิเทศนักศึกษา 
ก. รานอาหารระหวางการเดินทาง 
ข. รายละเอียดการปฏิบัติงานและโครงงานสหกิจศึกษา 
ค. ชื่อผูบริหารของสถานประกอบการ 
ง. ท่ีพักในระหวางการนิเทศ 

 
2. ในฐานะท่ีทานเปนคณาจารยนิเทศ ทานอาจตองใหคำปรึกษานักศึกษาเก่ียวกับเรื่องใดบาง 

ก. ปญหาในการทำโครงงาน 
ข. ปญหาสุขภาพและการคิดถึงบาน 
ค. ปญหาเก่ียวกับท่ีพักและสวัสดิการท่ีสถานประกอบการจัดหาให 
ง. ถูกทุกขอ 
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3. ในฐานะท่ีทานเปนคณาจารยนิเทศ ในการใหคำปรึกษานักศึกษา ทานควรเริ่มตนการให
คำปรึกษาอยางไร 

ก. เริ่มตนดวยทาทีท่ีเปนกันเองและแสดงเจตนาท่ีอยากจะชวยแกไขปญหาโดยใช
คำถามปลายเปด 

ข. พูดเรื่องอ่ืนประมาณสัก 30 นาที แลวคอยถามนักศึกษาถึงรายละเอียดของปญหา 
ท่ีนักศึกษาประสพ 

ค. ดุและตอวานักศึกษาวาปญหาแคนี้ทำไมนำมาเปนประเด็น 
ง. ใหแนวทางแกไขปญหาและใหนักศึกษาสอบถามเพ่ิมเติม 

 
4. ในการเตรียมตัวไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ ขอใดเปนสิ่งท่ีทานตองทำ 

ก. พิจารณาพ้ืนฐานทางวิชาการ/ทักษะของนักศึกษาเพ่ือนำไปใชประกอบการ 
ใหคำปรึกษา 

ข. ศึกษารายละเอียดของการปฏิบัติงาน / โครงงานและวิชาการท่ีเก่ียวของ 
ค. ศึกษาเสนทางการเดินทางและคำนวณระยะเวลาท่ีใช 
ง. ถูกทุกขอ 

 
5. ขอใดเปนสิ่งท่ีทานตองดำเนินการในระหวางการไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 

ก. ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและพัฒนาการของนักศึกษา 
ข. ประเมินความรูความเขาใจใน CWIE ของสถานประกอบการเพ่ือหาทางปรับปรุง 

การดำเนินงานสหกิจศึกษา 
ค. หารือเก่ียวกับโครงงาน / การปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีจะเขามาปฏิบัติสหกิจศึกษา

ในภาคการศึกษาถัดไป 
ง. ถูกทุกขอ 

 
6. ในการใหคำปรึกษาใน CWIE ท่ีดี หากนักศึกษาไมนำเสนอขอมูลหรือความเห็นใด ๆ เลย  

ทำใหการใหคำปรึกษาดำเนินการไมได ในฐานะท่ีทานเปนผูนิเทศงานทานควรทำอยางไร 
ก. ใชการกระตุนโดยการเลาเรื่อง/ประสบการณท่ีคลายคลึงกันเพ่ือใหนักศึกษาสบายใจ

ท่ีจะใหขอมูล / ความคิดเห็น  
ข. ดุดา วากลาวโดยบอกวาผูนิเทศงานมีภารกิจมาก หากไมพูดอะไรก็จะปลอยให

นักศึกษาแกปญหาโดยลำพัง 
ค. แจงนักศึกษาใหไปหารือกับคณาจารยแลวมาแจงผลการดำเนินการ 
ง. ตำหนินักศึกษาและบอกนักศึกษาใหปรับปรุงตนเอง 
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7. หากทานไดรับการแจงจากผูนิเทศงานวานักศึกษา CWIE แตงหนามาทำงานท้ัง ๆ ท่ี 
สถานประกอบการหามการใชเครื่องสำอางทุกชนิดในระหวางการปฏิบัติงานเนื่องจาก 
อาจสงผลเสียตอผลิตภัณฑ ทานควรทำอยางไร 

ก. ดุดาวากลาวอยางรุนแรงโดยไมฟงเหตุผล 
ข. เรียกตัวนักศึกษากลับพรอมท้ังปรับตก 
ค. แจงผูนิเทศงานกลับไปวาตอนเรียนนักศึกษาคนนี้ก็ไมปฏิบัติตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัยเชนกัน 
ง. พูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือหาสาเหตุท่ีนักศึกษาละเมิดกฎของสถานประกอบการ  

แจงใหนักศึกษาขอโทษผูนิเทศงานและและกำหนดบทลงโทษหากฝาฝน 
 

8. หากทานไดรับการแจงจากผูนิเทศงานวานักศึกษา CWIE มีปญหาเรื่องการนำเสนอขอเสนอ
โครงงาน เพ่ือใหผูนิเทศงาน / ผูบริหารของสถานประกอบการเขาใจ ทานควรดำเนินการ
อยางไร 

ก. เรียกตัวนักศึกษากลับพรอมท้ังปรับตก 
ข. หารือทำความเขาใจกับนักศึกษาถึงขอจำกัดในการนำเสนอ กำหนดวิธีการฝกทักษะ

การนำเสนอ  และรวมเขารับฟงการนำเสนอของนักศึกษาแบบทางไกลเพ่ือรวม
ประเมินผล 

ค. แจงผูนิเทศงานวานักศึกษาคนนี้ก็มีปญหาการนำเสนอเชนเดียวกันในชั้นเรียน 
ง. แจงนักศึกษาวาถานำเสนอไมรูเรื่องก็จะตองปรับตก 
 

9. หากทานไดรับการติดตอจากโทรศัพทลึกลับแจงวานักศึกษามีปญหาติดการใชโทรศัพทมือถือ 
/ Social media ในระหวางการปฏิบัติ CWIE ทานควรดำเนินการอยางไร 

ก. เรียกตัวนักศึกษากลับ 
ข. ติดตอผูนิเทศงานและเจาหนาท่ีทรัพยากรของมนุษยวามีการอธิบายระเบียบ 

ของสถานประกอบการในระหวางการปฐมนิเทศหรือไม 
ค. ถามใน Facebook โดยโพสตใน Wall ของนักศึกษาวาเรื่องนี้จริงหรือไม 
ง. หาขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของ อาทิ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา หากเกิดข้ึนจริง  

ใหคำปรึกษากับนักศึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม แจงใหขอโทษผูนิเทศงาน 
และกำหนดบทลงโทษหากฝาฝน  
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10. หากทานเปนผูนิเทศงานและทานพบวานักศึกษามีปญหาติดการใชโทรศัพทมือถือ / Social 
media ในระหวางการปฏิบัติ CWIE ทานควรดำเนินการอยางไร 

ก. สงตัวนักศึกษากลับพรอมปรับตก 
ข. ติดตอศูนยสหกิจศึกษา/คณาจารยวามีการอธิบายระเบียบของสถานประกอบการ 

ในระหวางการเตรียมความพรอมหรือไม 
ค. สอบถามนักศึกษาวามีเรื่องเรงดวนหรือไม ถาไมมีแจงใหนักศึกษาเขาใจวาการใช

โทรศัพท / Social media รบกวนการทำงาน  จึงหามใชเวนแตมีเหตุจำเปน  
ง. ดุดาวากลาว พรอมลงโทษตัดเบี้ยเลี้ยง 

 
เฉลยแบบทดสอบ 

ขอ 1. ข  ขอ 2. ง  ขอ 3. ก  ขอ 4. ง  ขอ 5. ง  ขอ 6. ก  ขอ 7. ง  ขอ 8. ข  ขอ 9. ง ขอ 10. ค 

 

6. ส่ือและเอกสารประกอบโมดูล 

วิจิตร ศรีสอาน และคณะ. (2552). ประมวลสาระชุดฝกอบรมสหกิจศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคม 

สหกิจศึกษาไทย. 
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โมดูล 5 

การประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุเมธ  แยมนุน 

และ ดร.จิตตานันท  ติกุล 
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โมดลู 5 

การประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
 

โดย ดร.สุเมธ แยมนุน  

และ ดร.จิตตานันท ติกุล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเช ิงบ ูรณาการก ับการทำงาน (Cooperative and Work-

Integrated Education: CWIE) ไดถูกกำหนดใหเปนมาตรการสำคัญในการปฏิรูปการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา หรือการปฏิรูปแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนใหตอบสนองความตองการ 

ในการพัฒนาประเทศ นโยบายดังกลาวมุงสนับสนุนใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ควบคูกับการศึกษาองคความรูภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญา ดังจะพิจารณาไดจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 35  

ที ่บัญญัติว า “สถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู

โดยปฏิบัติงานจริง และเพื ่อพัฒนาผู เร ียนใหมีความรู  ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน 

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  

สถาบันอุดมศึกษาอาจทำขอตกลงรวมมือกับหนวยงานตามวรรคหนึ่งในการจัดหลักสูตร

การศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยใหผู เรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถาบัน 

อุดมศึกษาและอีกสวนหนึ่งในสถานประกอบการของหนวยงานดังกลาว” 

 CWIE จึงตองเนนความรวมมือในรูปพหุภาคีที่ประกอบดวย การวางแผนในการพัฒนา

หลักสูตรการกำหนดสมรรถนะอันพึงประสงค วิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังในสถาบันอุดมศึกษา

และในสถานประกอบการ ตลอดจนการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร

ดังกลาว ดวยว ิธ ีการเช นนี ้จ ึงทำให CWIE มีความหลากหลายแตกตางกันไปตามสมรรถนะ 

ที่พึงประสงคของแตละสาขาวิชา/หลักสูตร และระยะเวลาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ จึงเกิดนโยบายสงเสริมการผลิตบัณฑิตพันธุใหม ของสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ท่ีกำหนดเง่ือนไขวาตองเปนหลักสูตรท่ีเกิดจาก

ความรวมมือในลักษณะ Co-Creation ของสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ จัดการเรียน 

การสอนในสถาบันอุดมศึกษารอยละ 50 และในสถานประกอบการรอยละ 50 ของเวลาทั้งหมด 

ในหลักสูตร เปนหลักสูตรเชิงบูรณาการระหวางศาสตร  และเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการ

กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
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ดวยนโยบายดังกลาวทำใหเกิดการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  

โดยหลักบูรณาการจะเปลี่ยนจากหลักสูตรที่เนนวิชาการ หรือองคความรูเปนฐานไปสูหลักสูตรที่เนน

สมรรถนะเปนฐาน (Competency-Based Curriculum) เก ิดการพัฒนาหลักส ูตรในลักษณะ 

Backward Design คือ เริ่มตนจาก การกำหนดจุดมุงหมายการเรียนรู (Define Learning Goals) 

ตัดสินใจเรื่องการประเมินผล (Decide on Assessment) และออกแบบการเรียนการสอน (Design 

Instruction) 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะดำเนินโครงการตามนโยบายดังกลาว จึงจำเปนตองปรับ

กรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรใหม การจัดการเรียนการสอนใหม ตลอดจนการแสวงหา 

ความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสรางสรรค 

แหลงเรียนรูใหมทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเปาหมายรวมกันคือ การพัฒนาบัณฑิต

ใหมีสมรรถนะสูงขึ ้นตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และสอดคลองกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ และการที ่สถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการเรื ่องตาง ๆ เหลานี ้ใหประสบ

ความสำเร็จจะตองเริ ่มตนจากการกำหนดนโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนดวย CWIE  

อยางชัดเจนดวยความเขาใจ CWIE อยางลึกซึ้ง พรอมที่จะเปลี่ยนการใชทรัพยากรทุกดานที่มีอยู 

ของสถาบันเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกลาว 

เนื ่องจากปจจุบันยังมิไดมีการกำหนดกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบ CWIE   

จึงจำเปนที ่สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะตองพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล CWIE  

ของตนเองเพื่อรวมรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อตอบคำถามหลักที่วา “หลักสูตร CWIE” 

กอใหเกิดสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด สมรรถนะของบัณฑิตนั้น 

เปนคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการหรือไม เพียงใด สมรรถนะของบัณฑิตนั้น

เปนปจจัยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาประเทศหรือไม และประการสุดทาย CWIE  

จะนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนหรือไม 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   

1) ผู เข าร ับการอบรมสามารถอธิบาย แสดงเหตุผลความสำคัญและหลักการซึ ่งเปน

ลักษณะเฉพาะของการประเมินผล CWIE ภายใตปรัชญาและบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด

อยางถูกตองสมบูรณ 

2) ผูเขารับการอบรมสามารถสรางหรือปรับปรุงเครื่องมือ/แบบทดสอบเพื่อการวัดและ

ประเมินผล CWIE ที่สอดคลองกับนโยบาย เปาหมายหลักสูตร CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 

ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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3) ผูเขารับการอบรมสามารถนำผลการประเมินผล CWIE มาใชเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา การดำเนินนโยบายดาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด และการปรับปรุงหลักสูตร

และการดำเนินงานของสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ผลลัพธผูเรียนและสมรรถนะท่ีพึงประสงค  

1) สามารถสรางหรือปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล CWIE ที่สอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตร CWIE นโยบายพัฒนาการเรียนการสอนแบบ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีสังกัด 

2) สามารถจำแนกหรือประเมินระดับคุณภาพของเครื ่องมือวัดและประเมินผล CWIE  

ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัด 

3) สามารถประเมินระดับความสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ หรืออธิบายความหมายของระดับ

คะแนนท่ีไดรับจากเครื่องมือวัดและประเมินผล CWIE ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัด 

4) สามารถนำผลของการประเมินผล CWIE ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที ่ส ังกัด 

ไปปรับปรุงนโยบายสงเสริม CWIE ทั้งในระดับสถาบัน ระดับหลักสูตร ระดับสถานประกอบการ 

รวมท้ังสามารถแนะนำเพ่ือยกระดับสมรรถนะของนักศึกษารายบุคคลและเปนกลุม 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู – นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูสำหรับการประเมินผลนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย  

1) หลักสูตร CWIE  

2) ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) 

3) การประเมินผล CWIE  

 

4.1 หลักสูตร CWIE  

หลักสูตร CWIE  คือ หลักสูตรการเร ียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหว าง

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื ่อใหบัณฑิตมีสมรรถนะ 

(Competency) ตรงตามความตองการ พรอมสูโลกแหงการทำงานจริงไดทันที สามารถพัฒนาอาชีพ

ในปจจุบันและเตรียมความพรอมรองรับตำแหนงงานในอนาคต (ดร.อรสา ภาวิมล) หลักสูตร ดังนั้น    

CWIE จ ึงม ีล ักษณะสำค ัญ  ด ังน ี ้  1 )  เก ิดจากความร วมม ือในล ักษณะ Co-Creation ของ

สถาบันอุดมศึกษาและภาคผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมท่ีตองการกำลังคนคุณภาพเดียวกันหรือ

ใกล เค ียงก ัน 2) ม ีล ักษณะเปนหลักส ูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)  

3) จัดการเร ียนรู ภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาและเร ียนรู ภาคปฏิบัต ิดวยการทำงานจริง 
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ในสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตร CWIE จึงเปนกระบวนการที่เรียกวา Backward Design 

ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5.1  กระบวนการ Backward Design 
 

กระบวนการ CWIE  หลักสูตร CWIE เกิดจากความรวมมือลักษณะพหุภาคี ประกอบดวย

สถาบันอุดมศึกษา รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ตลอดจนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ 

ท่ีเก่ียวของ ดวยการพัฒนาหลักสูตรท่ีอาศัยปรัชญา “การเรียนรูผานการสะทอนคิดจากประสบการณ 

การทำงาน (Learning through Reflection on Working)” ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 
การกำหนดรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันนั้น ผูพัฒนาหลักสูตรจะมีเหตุผล ประกอบการ

หนดเสมอ และในขณะเดียวกันก็จะตองกำหนดกำ สมรรถนะ (Competencies) ที่พึงประสงค 

อันเปนผลจากการทำงานในรูปแบบตาง ๆ และวิธีการวัดสมรรถนะดังกลาวกำกับไวเสมอ 
 

รูปแบบ สมรรถนะ วิธีการวัดสมรรถนะ 

รูปแบบ 1 C1 T1 

รูปแบบ 2 C2 T2 

รูปแบบ 3 C3 T3 

รูปแบบ 4 C4 T4 

หมายเหตุ C1 – C4 หมายถึง สมรรถนะท่ีพึงประสงคสำหรับ CWIE รูปแบบตาง ๆ 

  T1 – T2 หมายถึง วิธีการวัด-ประเมินผลสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

 

 

Define Learning Goals 

Decide on Assessment 

Design Instruction 

รูปแบบท่ี 1  เรียนในสถาบัน 3 ป ทำงาน 1 ป 
รูปแบบท่ี 2 เรียนในสถาบัน 2 ป ทำงาน 2 ป 
รูปแบบท่ี 3 เรียนในสถาบันสลับกับการทำงานในสถานประกอบการตามสัดสวนเวลาท่ีกำหนด 
รูปแบบท่ี 4 รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีรวมกันกำหนด 
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4.2 ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes)  

ผลลัพธการเร ียนรู   หมายถึง การเปลี ่ยนแปลง (Changes) หรือผลประโยชน 

(Benefits) ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงหรือผลประโยชนดังกลาวอาจจะวัด 

ในรูปของความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธการเรียนรู มักจะอธิบายวาสิ่งที ่นักศึกษาไดรับ

ความสำเร็จจริง ๆ ตามเจตนารมณของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น 

มิไดเปนความประสงคของหลักสูตรที่กำหนดไวก็ได แตสิ่งนั้นตองสังเกตได/วัดได ผลลัพธการเรียนรู 

มีกำเนิดมาจากแนวคิดการศึกษาท่ีใชผลลัพธเปนฐาน (Outcome-based Education) ซ่ึงเปนการจัด

การศึกษาที่มีโครงสราง ประกอบดวย ผลลัพธที ่คาดหวังไวอยางชัดเจน ตลอดจนวิธีการวัดและ

ประเมินผลดังกลาว ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลลัพธมิไดจำกัดอยูเฉพาะผลลัพธการเรียนรู นิสิต

น ักศ ึกษาสามารถได ร ับประโยชนจากประสบการณในสถาบันอุดมศึกษาอีกมากมาย เชน  

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม อัตราการมีงานทำสูงข้ึน การมีบทบาทในสังคมรวมท้ังโอกาสใน

การไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนอีกดวย 

ผลลัพธการเร ียนรู แบงออกเปน ผลลัพธทางปญญา (Cognitive Outcomes)  

ซ่ึงหมายถึงความสามารถของมนุษยในการจำ การร ับร ู พ ัฒนาการทางสติป ญญา ตลอดถึง

ความสามารถในการคิด วิเคราะห แกปญหา และผลลัพธที ่มิใชทางปญญา (Non-cognitive 

Outcomes) คือ การบรรลุคานิยม คุณธรรมตาง ๆ ที่มิไดเกิดจากการเรียนการสอนโดยตรง แต 

เกิดจากกิจกรรมนอกหลักสูตร และสังคมในสถาบันอุดมศึกษาท่ีหลอหลอมมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ผลลัพธทางปญญา อาจแบงเปน ผลลัพธดานความรู (Knowledge Outcomes) และ

ผลลัพธดานทักษะ (Skills Outcomes) 

ผลลัพธดานความรู เปนผลลัพธที ่เกิดขึ้นกับผูเรียนที ่เปนความสามารถพื้นฐาน 

ในการจำ การรับรูสาระหรือปรากฏการณการเรียนรูในอดีตได ผลลัพธดานทักษะ ในสวนท่ีเปนทักษะ

ทางปญญาจะหมายถึง ความสามารถในการใชทักษะการคิดที่ซับซอน เชน การใหเหตุผลทางวาจา 

หรือตัวเลข การประมวลผลขอมูล กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และการแกปญหา เปนตน 

ผลลัพธที่มิใชทางปญญา มักจะมีลักษณะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนา

เอกลักษณ อัตลักษณของตนเอง หรือทัศนคติและคานิยม ความเชื่อ ซึ่งมีหลายประเด็นที่มิอาจสราง

เครื่องมือวัด-ประเมินไดอยางถูกตองและเปนท่ียอมรับ 

สมรรถนะ (Competencies) เปนรูปแบบหนึ่งของผลลัพธการเรียนรูที่แสดงใหเห็น

ความสามารถในการตอบสนองความตองการที่กำหนดหรือความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่จนประสบ

ความสำเร็จ ซึ่งเปนการบูรณาการทั้งผลลัพธทางปญญาและผลลัพธที่มิใชทางปญญา การประเมินผล

สมรรถนะ คือการวัดคุณลักษณะที่มีองคประกอบซับซอนทั้งทางดานสติปญญา (Cognitive Trait)  

ดานเจตคติและคานิยม (Affective Trait) และดานพฤติกรรม (Behavioral Trait)  แฟมสะสมงาน 
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(Portfolio) เปนตัวอยางที่ดีของวิธีการวัดสมรรถนะ เพราะเปนการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยตรงที่แสดงใหเห็นผลการทำงานของนักศึกษาโดยการเขียนรายงานกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

ในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลายมิติ สมรรถนะอาจแบงออกเปนสมรรถนะทั ่วไป (General 

Competency) ซึ่งหมายถึงความสามารถทั่วไปและสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันอยาง

กวางขวาง และสมรรถนะทางอาชีพ (Occupational Competency) ซึ่งเปนการอธิบายสมรรถนะ 

ในมุมแคบ ไดแก ความสามารถที่จำเปนในการประกอบอาชีพแตละอาชีพ สมรรถนะทางอาชีพ  

อาจหมายถึง ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Employability) 

ปจจ ุบ ันสถาบ ันอ ุดมศ ึกษากำล ังเผช ิญความทาทายในการเตร ียมน ักศ ึกษา 

ใหมีสมรรถนะตามความตองการของสถานประกอบการและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

อยางไรก็ตาม การนำสมรรถนะทางอาชีพมาเปนผลลัพธการเรียนรู ยังมีประเด็นที่โตแยงในระบบ

อุดมศึกษา อาทิ สถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการอาจใหความสำคัญ

กับสมรรถนะทางอาชีพนอยลง ในบางกรณีก็ม ิอาจกำหนดสมรรถนะทางอาชีพอยางชัดเจน 

ในบางสาขาวิชา หรือบางสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย เปนตน 

4.3 การประเมินผล CWIE  

1) ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค 

ความหมาย การประเมินผล (Assessment) โดยทั ่วไปหมายถึง กระบวนการ

ออกแบบ การวางแผนเพื ่อเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงาน 

เพื ่อย ืนยันผลการดำเนินงานว าเป นไปตามที ่กำหนดหรือไม  กระบวนการดังกลาว รวมถึง 

วิธีการนำเสนอรายงานการประเมินผลแกผูที่เกี่ยวของโดยตรงและเกี่ยวของทางออม การประเมินผล

ที่ดีจะตองนำเสนอขอเท็จจริงที่ผูบริหารหรือผูที ่เกี่ยวของจำเปนตองใชเพื่อพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ ปรับปรุง ทบทวน หรือยกเลิกการดำเนินงานดังกลาว 

  การประเมินผล CWIE จึงหมายถึง กระบวนการออกแบบการวางแผน

เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานเพื่อยนืยันผลที่เกิดขึ้นจาก 

การจัดหลักสูตร CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาวาเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย 

ท่ีกำหนดหรือไม 

ความสำคัญ การประเมินผล CWIE จะดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพกต็อเม่ือ

หลักสูตร CWIE ไดรับการพัฒนาตามกระบวนการที่ถูกตอง กำหนดจุดประสงค ความมุงหมายไว 

อยางชัดเจน กำหนดความเชื่อมโยงในการจัดเนื้อหาสาระและการสรางประสบการณการเรียนรู 

อยางเปนระบบสอดคลองกัน จึงจะทำใหการประเมินผลเปนกระบวนการท่ีมีความสำคัญ ดังนี้ 

 ความสำคัญตอคุณภาพบัณฑิต การประเมินผลเปนกระบวนการ

ทางวิชาการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต CWIE มีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไวในหลักสูตร
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หรือไม อยางไร คุณภาพบัณฑิตสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการหรือไม อยางไร 

  ความสำคัญตอการลดชองวางทางทักษะที ่สำคัญของนักศึกษา  

การประเมินผล CWIE เปนการประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Assessment for Development) จึงเปนการ

สอบวัดความแตกตางระหวางเกณฑมาตรฐานทักษะที่กำหนดกับศักยภาพของนักศึกษาที่ปรากฏจริง 

ในทางปฏิบัติแลวทุกคนท่ีเขาศึกษายอมรับรูถึงความตองการของตนเองและจุดมุงหมายเพ่ือการสำเร็จ

การศึกษา การรับรูชองวางทางทักษะ (Skill gap) เปนสิ่งสำคัญที่ทำใหผูเรียนและคณาจารยแสวงหา

วิธีการรวมกันเพ่ือเติมเต็มทักษะดังกลาว 

  ความสำค ัญต อประส ิทธ ิภาพของการจ ัดหล ักส ูตร  CWIE   

การประเมินผล CWIE แบบองครวมจะตองตอบโจทยสำคัญใหไดวา หลักสูตร CWIE นั้น ดำเนินการ

อยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม เพียงใด เนื ่องจาก CWIE เปนกระบวนการ 

ทางวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถควบคุมการดำเนินงานใหอยูบนมาตรฐานเดียวกัน เชน 

ภายในสถาบันอุดมศึกษาได แตตองดำเนินการในสถานประกอบการท่ีมีสภาพแวดลอมแตกตางกัน 

วัตถุประสงค การประเมิน CWIE มีวัตถุประสงคสำคัญ ดังนี้ 

• เพ่ือติดตามความกาวหนาและผลสำเร็จในการดำเนินงาน (Formative 

Assessment) เปนการประเมินเพื่อนำผลมาใชในการปรับปรุง ชวยเหลือ แกไข ปญหาที่เกิดข้ึน

ระหวางการดำเนินงาน (Assessment for Development) 

• เพื่อประมวลความสำเร็จหรือผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

(Summative Assessment) สำหร ับการตัดส ินใจในการมอบสัมฤทธิบ ัตร หร ือการตัดส ินใจ 

ในเชิงนโยบายตอไป 

• เพื่อวิเคราะหปญหาอุปสรรคตามขั ้นตอนการดำเนินงาน (Process 

Assessment) ท่ีจะนำไปสูการแกไขปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได 

• เพื่อวิเคราะหความยั่งยืนของคุณลักษณะของบัณฑิตที่เกิดประโยชน

ตอเนื่องไปในอนาคต (Sustainable Assessment) 

 ดังนั ้น การประเมินผล CWIE จึงมีล ักษณะแตกตางกัน 2 ลักษณะ กลาวคือ  

การประเมินสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย ซึ่งหมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานเชิงนโยบาย

ในระดับคณะ ระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับประเทศ กับลักษณะที่สอง คือ การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซ่ึงหมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาหรือ

บัณฑิตตามนโยบายดังกลาว การประเมินผลทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธเกี่ยวของกันเนื่องจาก

ผลสัมฤทธิ์ท่ีแทจริงของ CWIE ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีปรากฏในบัณฑิตนั่นเอง 
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2) การประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายของ CWIE  หมายถึง การประเมินผลรวมอัน

เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย CWIE ของรัฐบาลที่นำไปสูการปฏิบัติรวมกันในลักษณะพหุภาคีของ

สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวของ อาจจะ

หมายความถึง การประเมินผลโครงการ CWIE  (Project Assessment) ที่ดำเนินการโดยองคกร

ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถานประกอบการ เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว โดยมีลักษณะ

และวิธีดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5.2 ข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย 

 

 กำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 คือการตอบคำถามเบื ้องตนวา อะไรคือความตองการและวัตถุประสงค 

ของ CWIE ใครตองเปนผูดำเนินการ ใครไดรับผลจาก CWIE  อะไรคือผลลัพธที่คาดหวังของ CWIE  

และกิจกรรมใดที่ตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุผลลัพธดังกลาว ขอมูลดังกลาวสามารถสืบคนไดจาก

 
กำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ออกระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล 

 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 
นำเสนอขอคนพบกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
สรุปขอเสนอแนะและการปรับปรุง 
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เอกสารโครงการ/หลักสูตร CWIE  เอกสารแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการขององคกรภาครัฐ หรือ

สถาบันอุดมศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หรือผูถือผลประโยชนรวม จะมีความสำคัญ 

ตอการประเมินผลเชิงนโยบายเปนอยางมาก เพราะจะหมายถึงผูรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติหนาที่และ 

ผูท่ีไดรับผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออมจากนโยบายดังกลาว ดังตัวอยางในตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5.1 ผูมีสวนไดสวนเสียและผลลัพธท่ีคาดหวังจาก CWIE  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธท่ีคาดหวังจาก CWIE  

รัฐบาล • การพัฒนากำลังคนใหตอบสนองนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม 

สถานประกอบการ • บุคลากรท่ีมีสมรรถนะตรงตามความตองการ 

• การขยายตัวของผลประกอบการ 

• การมีสวนรวมทางการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา • เตรียมบัณฑิตใหพรอมประกอบอาชีพ 

• ปรับหลักสูตรทันสมัยอยูเสมอ 

• ความรวมมือกับสถานประกอบการในมิติอ่ืน 

นักศึกษา/บัณฑิต • สมรรถนะสูงตรงตามความตองการ 

• การมีงานทำ 

 

 ออกแบบระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล 

 คือการดำเนินการเพื่อกำหนดขอมูล/ตัวชี้วัดที่สัมพันธกับผลลัพธที่คาดหวัง  

การพัฒนาหรือจัดหาเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอมูล และการกำหนดแนวทางในการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหผลการประเมินนี้มีความนาเชื่อถือ 

• การกำหนดขอมูลและตัวชี้วัด หมายถึง การกำหนดขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพท่ีสามารถอธิบายผลลัพธท่ีคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

• การกำหนดเครื่องมือหรือแบบทดสอบ หมายถึง การสรางหรือการจัดหา

เครื่องมือหรือแบบทดสอบ สำหรับการเก็บขอมูลที่มีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อม่ันเหมาะสม 

กับการประเมินนโยบาย เครื ่องมือหรือแบบทดสอบหมายความถึง แบบบันทึก แบบสังเกต  

แบบสัมภาษณ และเครื่องมืออ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน 
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• การกำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล หมายถึง การวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรับกับเกณฑท่ีกำหนดเปนเปาหมาย เพ่ือแสดงระดับของผลสัมฤทธิ์ท่ียอมรับได 

การวิเคราะหขอมูลอาจจะเปนการแสดงความถี่ แนวโนม หรือการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน 

ก็ได  

• การกำหนดแหลงขอมูล หมายถึง การกำหนดกลุ มบุคคลผู ใหขอมูล 

ในแตละดาน สถานท่ีแหลงเอกสารท้ังท่ีเปนแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ พรอมระยะเวลาท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในแหลงตาง ๆ 

 เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 คือการดำเนินการตามขั ้นตอนที ่ 2 เพื ่อเก็บรวบรวมขอมูลใหครบถวน 

ตรวจสอบความถูกตอง การวิเคราะหขอมูลอาจแยกดำเนินการ เพ่ือตอบคำถามหลัก 2 ประการ คือ 

• การวิเคราะหขอมูลปจจุบันเพื่อตอบคำถามวา “ผลการดำเนินงานบรรลุ

เปาหมายหรือไม เพราะเหตุใด” 

• การวิเคราะหขอมูลปจจุบันเม่ือเทียบกับขอมูลในอดีต เพ่ือตอบคำถามวา  

“มีพัฒนาการข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด” 

 นำเสนอขอคนพบกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

เมื่อวิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลว ผูประเมินจะไดขอคนพบ หรือขอเท็จจริง

พรอมหลักฐานเชิงประจักษที่จะตอบคำถามนโยบาย CWIE ขององคกรภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา 

ตลอดจนสถานประกอบการที่มีสวนรวมวา บรรลุเปาหมายที่กำหนดหรือไมเพียงใด เพราะเหตุใด  

ควรมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประการใด เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงขึ้น หรือควรยกเลิกนโยบาย

ดังกลาว แตกอนท่ีรายงานการประเมินจะเผยแพรออกไป ผูประเมินควรจัดเตรียมรายงานเบื้องตน

ดังตอไปนี้ 

• กำหนดผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตองการรายงานการประเมินผล 

• จัดลำดับความสำคัญของผลการประเมินใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียและใชภาษาท่ีเหมาะสม 

• นำเสนอเฉพาะข อค นพบหลัก (Keys Findings)  ก อนนำเสนอใน

รายละเอียด 

• ควรใชกราฟ ตาราง แผนภูมิในการนำเสนอเพ่ือใหเขาใจงายข้ึน 

• ควรนำเสนอดวยวาจาเปนการเฉพาะตัว เพื่อเปดโอกาสใหมีการซักถาม

อยางเต็มท่ี 

• ฟงความเห็นของผู มีส วนไดสวนเสียที ่ใหคำแนะนำ และนำไปปรับ

ขอเสนอแนะเพ่ือแสดงใหเห็นการมีสวนรวมโดยสมบูรณ 
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 สรุปขอเสนอแนะและการปรับปรุง 

 การประเมินผลที่ดำเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการและการมีสวนรวม 

ของทุกฝายจะทำใหเกิดการยอมรับและนำไปสู การปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงการดำเนินนโยบาย 

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนการปรับวิสัยทัศนและพันธกิจของ CWIE   

ทำความชัดเจนในเรื ่องวัตถุประสงคและเปาหมาย ปรับปรุงวิธ ีการวัด-ประเมินผล ตลอดจน

เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมพูนผลลัพธอันพึงประสงคใหมากยิ่งข้ึน 

3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Educational Outcome Assessment) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในที่นี้ หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาหรือบัณฑิตภายหลังการเรียนรูตามประสบการณการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร ตลอดจน

กิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมตาง ๆ อันเปนสภาพแวดลอมท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ 

อาจจะเรียกวา “ผลลัพธการเรียนรู ” ของนักศึกษา (Student Learning Outcomes) ในกรณี  

การจัดการศึกษาแบบ CWIE การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายถึง การประเมินผลลัพธ 

การเรียนรูของนักศึกษาซ่ึงเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่บูรณาการกับ 

การเรียนรูจากการทำงานในสถานประกอบการตามรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดไวในหลักสูตร

อยางชัดเจน 

(1) วัตถุประสงคและกรอบแนวคิด 

      การประเม ินผลลัพธ การเร ียนร ู   (Learning Outcome) ของนักศ ึกษา  

มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

• เพื่อรับรูระดับความสามารถของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 

(Criterion) หรือ ระดับความสามารถท่ีคาดหวัง 

• เพ ี ่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา หร ือยกระดับความสามารถ 

ของนักศึกษาเขาสูเกณฑ หรือระดับความสามารถท่ีคาดหวัง 

• เพื ่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ CWIE ใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน กอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตามวัตถุประสงค 

  ในระบบ CWIE การประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาที่เกี่ยวกับ 

การเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาซึ ่งเปนภาควิชาการ หรือ ภาคทฤษฎีนั้น จะดำเนินการเปนปกติ 

โดยคณาจารยประจำรายวิชาตาง ๆ อยูแลว การประเมินผลท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนรูจากการทำงาน

ในสถานประกอบการซึ่งเปนภาควิชาชีพ หรือภาคปฏิบัตินั ้นเปนกระบวนการที่ยุ งยาก ซับซอน  

ซึ่งคณาจารยสวนใหญยังไมคุ นเคย และการศึกษาวิจัยดานนี้ยังมีนอยมาก จึงเปนการประยุกต

กระบวนการวัดและประเมินผลในภาควิชาการ มาใชในภาคปฏิบัติของ CWIE เปนสวนใหญ 
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แผนภาพท่ี 5.3 ภาพรวมการประเมินผลลัพธการเรียนรูแบบ CWIE  

 

หมายเหตุ A0  หมายถึง การประเมินผลการเตรียมความพรอมนักศึกษา CWIE  

 A1-A2-A3 หมายถึง การประเมินผลระหวางกิจกรรม CWIE  

 A4  หมายถึง การประเมินผลลัพธภายหลัง CWIE  

 

 จากแผนภาพที ่ 5.3 แสดงใหเห ็นว าการเร ียนร ู  ในสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งในหลักสูตรและนอกสูตร จะออกแบบเพื่อเตรียมนักศึกษาใหพรอมที่จะเขาสูกิจกรรมการเรียนรู

จากการทำงานจริงในสถานประกอบการ การประเมินผล A0 จึงเริ ่มขึ ้นในสถาบันอุดมศึกษา  

เมื ่อนักศึกษาทำงานในสถานประกอบการตามแนวทางที่กำหนด ดังเชน  CWIE 1   CWIE 2 และ  

CWIE 3 นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลลัพธการเรียนรูทุกกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมแตละกิจกรรม

ยอมมีวัตถุประสงคเพื่อผลลัพธที่แตกตางกัน ในชวงระยะเวลาที่ตางกัน การประเมินผล A1-A2-A3  

จึงเป นการย ืนย ันผลลัพธ การเร ียนร ู ท ี ่ เก ิดข ึ ้นก ับน ักศึกษา CWIE ในลำดับขั ้นตอนตาง ๆ  

ที่กำหนด ซึ่งหมายถึงการประเมินผลลัพธการเรียนรูในระหวางปฏิบัติงาน CWIE  และเมื่อกิจกรรม 

CWIE เสร็จสิ้นลงแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เปนการประเมินผลหลัง 

CWIE โดยจะประเมินในภาพรวมเชิงบูรณาการ หรือการสะทอนคิด (Reflection) ซ่ึงเปนการประเมินผล

ข้ันสุดทาย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแบบ CWIE  

การเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา 

การเรียนรูภาคทฤษฎี 
และกิจกรรมในหลักสูตร 

การเรียนรูจากประสบการณ 
และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

การเตรียมความพรอมนักศึกษา CWIE  A0 

การเรียนรูในสถานประกอบการ 

 CWIE  1 A1 

 CWIE  2 A2 

 CWIE  3 A3 

A4 
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 ขอควรระวังในการประเมินผล CWIE  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  

การประเมินผลลัพธการเร ียนรู จากการศึกษาแบบ CWIE  จะมีผลตอพฤติกรรมการเร ียนรู 

ในสถานประกอบการของนักศึกษา ดังนี้ 

•  วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา CWIE จะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเรียนรูและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

• วัตถุประสงคหรือความตองการการเรียนรูจาก CWIE ของนักศึกษา 

แตละคนและแตละสาขามีความแตกตางกัน 

• การประเมินผลที่ตองวิเคราะหถึงพฤติกรรม ศักยภาพ และทัศนคติ 

ของนักศึกษา CWIE จะยิ่งทำใหการประเมินผลมีความซับซอนยิ่งข้ึน 

• สภาพแวดลอมในการทำงานของนักศึกษาแตละคนยอมแตกตางกัน 

• การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา CWIE มีความละเอียดออน

แตกตางจากการประเมินผลทางการศึกษาท่ัวไป 

นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยที่ยืนยันวา การประเมินผลใหเกิดประโยชน

ตอนักศึกษามีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

• ชวยใหนักศึกษาพัฒนาความรู  ทักษะ และความสามารถสำหรับ 

การแกปญหาในอนาคตได 

• ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจวา ผลการปฏิบัติงานของตนตรงตาม

ความคาดหวังของสถานประกอบการหรือไม 

• การประเมินผลท่ีรับรูความตองการเฉพาะของนักศึกษาแตละคน 

• การประเมินผลที่แสดงใหเห็นความสามารถ และความตองการของ

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองใหยั่งยืนในอนาคต 

 

 (2) องคประกอบสำคัญของการประเมินผล CWIE  

      การกำหนดผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes)  

 หมายถึง การกำหนดเปาหมาย ผลสำเร็จที่ตองการประเมินในลักษณะที่เปน 

ผลลัพธการเรียนรูที ่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ผลลัพธการเรียนรูนี ้จะปรากฏ 

ในวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผน CWIE  หรือในหลักสูตร CWIE ของสถาบันอุดมศึกษา ผลลัพธ 

การเรียนรูจะหมายถึง ความเปลี่ยนแปลง หรือ คุณประโยชน ที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เมื่อศึกษา

สำเร็จตามหลักสูตรดังกลาว โดยทั่วไปผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังในหลักสูตร มักกำหนด คำ หรือ

ขอความที่เปนนามธรรม หรือเปนศัพททางวิชาการที่บุคคลทั่วไปไมเขาใจหรือเขาใจไมตรงกัน เชน 
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การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) การแกปญหา (Problem Solving) เปนตน ผลลัพธการเรียนรู

อาจกำหนดใหรูปของสมรรถนะ (Competence) หรือ พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตาง ๆ ก็ได  

ประเด็นแรก จำเปนจะตองทำความเขาใจ แยกแยะผลลัพธการเรียนรู

เหลานั้น จนถึงระดับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได หรือวัดได ซึ่งเรียกวา คุณลักษณะ (Construct) 

หมายถึง การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ใหแกคำหรือขอความดังกลาว 

ประเด็นที่สอง เมื่อกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแลวจะตองแสดงใหเห็นวา 

คุณลักษณะเหลานั้น มีระดับความสำเร็จที่แตกตางกันได ตั้งแตระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ  

แตการแยกแยะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงระดับความสามารถท่ีแตกตางกันไดนั้น เปนหนาท่ีของผูเชี่ยวชาญ

ท่ีศึกษาพฤติกรรมนั้น ๆ มาโดยเฉพาะ 

ดังนั้น เพื่อประโยชนในการประเมินผลลัพธการเรียนรูแบบ   CWIE  จึงขอ

นำเสนอผลลัพธการเรียนรูเปนกรณีตัวอยาง มี 3  องคประกอบดังตอไปนี้  

• ผลลัพธทางปญญา (Cognitive Outcomes) 

ประกอบดวย คุณลักษณะ (Construct) ดังตอไปนี้ 

- การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 

- การแกปญหา (Problem Solving) 

- ความคิดสรางสรรค (Creativity) 

• ผลลัพธทางอาชีพ (Occupational Outcomes) 

 ประกอบดวย คุณลักษณะ (Construct) ดังตอไปนี้ 

- การประยุกต (Application) 

- การวิเคราะห (Analysis) 

- การประเมิน (Evaluation) 

• ผลลัพธทางสมรรถนะ (Competency Outcomes) 

 ประกอบดวย คุณลักษณะ (Construct) ดังตอไปนี้ 

- ภาวะผูนำ (Leadership) 

- การสื่อสาร (Communication) 

- ความรวมมือ (Collaboration) 

คุณลักษณะจากกรณีตัวอยางนี้    (Construct) อยางเชน การคิดเชิงวิพากษ 

การประยุกต หรือ ภาวะผูนำ ลวนเปนคำหรือขอความที่ตองกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการ และ

วิเคราะหแยกพฤติกรรมดังกลาวไดวา พฤติกรรมเชนใดจึงจะมีคุณลักษณะในระดับสูง ระดับ 

ปานกลาง หรือ ระดับต่ำ กรณีภาวะผูนำ ในเชิงทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ แบงลักษณะผูนำออกเปน 3 

แบบ คือ แบบผูนำ อัตตนิยม ผูนำแบบประชาธิปไตย และผูนำแบบเสรีนิยม สวนทฤษฎีคุณลักษณะ
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ภาวะผูนำ กำหนดหนาท่ีงานหรือความสามารถของผูนำไว 9 ประการ เชน การกำหนดกลุมเปาหมาย 

สรางบรรทัดฐานคานิยมของกลุม รูจักสรางและใชแรงจูงใจ เปนตัวแทนของกลุม มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เปนตน แนวคิดเชิงทฤษฎีแบบนี้จะพัฒนาไปสูการกำหนดพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได 

หรือวัดคาไดโดยตองมีความเชื่อมั่นไดวาพฤติกรรมที่เลือกมานั้น จะเปนตัวแทนของคุณลักษณะ 

ที่ตองการวัดจริง ๆ อยางนอยในเชิงทฤษฎี จากนั้นจึงนำไปสูการสรางแบบทดสอบ เพื่อเก็บรวบรวม

หลักฐานเชิงประจักษ ที่สามารถอนุมาน (Inference) ไดวา ผลที่ประมวลไดจากแบบทดสอบคือ 

คุณลักษณะท่ีประสงคจะประเมินจริง 

 

 
แผนภาพท่ี 5.4 กลไกการพัฒนาการประเมินผล CWIE  

 

 เครื่องมือการประเมินผล (Assessment Tool) 

 เครื่องมือการประเมินผล หมายถึง แบบทดสอบ (Test) แบบสำรวจ หรือ

แบบสอบถามที ่ใช สำหรับเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐานเพื ่อย ืนยันคุณลักษณะ (Construct)  

ท่ีประสงคจะประเมิน ในการประเมินผลลัพธการเรียนรู CWIE อาจแบงเครื่องมือออกเปนสองประเภท

คือ เครื่องมือการประเมินผลที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดใหใชเปนมาตรฐานเดียวกัน และเครื่องมือ

การประเมินผลเฉพาะกิจท่ีคณาจารยนิเทศพัฒนาข้ึนใชเฉพาะกิจดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน 

 เครื ่องมือการประเมินผล   CWIE  ที ่สถาบันอุดมศึกษากำหนด มักจะ

ประกอบดวย 

• แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังเสร็จสิ้นการเตรียม 

ความพรอม (กอน CWIE ) 

• แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน CWIE  

• แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังปฏิบัติงาน CWIE  

Construct Test วัตถุประสงคของหลักสูตร CWIE  
“Criterion” 

(Unobservable) 

Evidence 
(Observable) 
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 แบบสำรวจเหลานี ้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ ้นเพื ่อใหเปนแบบสำรวจ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร  

แบบสำรวจสวนใหญจะมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) หรือ Likert Scale 

 เครื่องมือการประเมินผล CWIE สามารถพัฒนาขึ้นใชเอง ในกรณีที่คณาจารย 

ท่ีปรึกษามีความประสงคตองการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา CWIE ท่ีมีความสนใจ หรือ

ตองการพัฒนาแบบทดสอบเปนการเฉพาะในสาขาวิชาหลักสูตรหรือคณะของตน 

 ขั้นตอนวิธีการสรางแบบทดสอบ  จะเปนวิธีการที่สอดคลองกับการพัฒนา

หลักสูตรลักษณะ Backward Design ดังนี้ 

 
 

แผนภาพท่ี 5.5 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร Backward Design 

  
จากแผนภาพท่ี 5.5 กรณีการพัฒนาหลักสูตรแบบ Backward Design จะมีการ

ออกแบบวิธีการวัด ประเมินผล “คุณลักษณะ” ไวอยางชัดเจน รวมทั ้งมีการกำหนด “เกณฑ”  

การบรรลุวัตถุประสงคในระดับตาง ๆ ดังนั้น การสรางแบบทดสอบจึงมิใชสิ่งที่เปนปญหาสำหรับ

คณาจารยนิเทศ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5.6 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวัด ประเมินผล CWIE 

 

กำหนดวัตถุประสงค “คุณลักษณะ” 

กำหนดวิธีวัดและประเมิน “คุณลักษณะ” 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในและนอก
หลักสูตรเพ่ือพัฒนา“คุณลักษณะ” 

ตรวจสอบ 
ประเมิน  

กำหนด 
“คุณลักษณะ”  

สราง 
เครื่องมือวัด  

ตรวจสอบ
เครื่องมือ  นำไปใช  

Feedback  
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 การทดสอบเครื่องมือวัด-ประเมินผล เปนข้ันตอนท่ีสำคัญซ่ึงตองอาศัยความรู

ความสามารถของผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเปนผูตรวจสอบ เสมือนเปนการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ซึ่งโดยทั่วไปจะตรวจสอบ ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั ่น (Reliability) 

เครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรง หมายความวา ผลการวัดหรือคะแนนท่ีไดรับมีความถูกตองสอดคลองกับ

สิ ่งที ่ตองการวัดจริง ๆ เชน อาจารยนิเทศมีความประสงคจะสรางเครื ่องมือวัดระดับความคิด

สรางสรรคของนักศึกษา เมื่อนำไปวัดหรือทดสอบแลว คะแนนที่ไดจะตองหมายถึง คะแนนความคิด

สรางสรรค นั่นก็คือ คะแนนจะสามารถจำแนกไดวา นักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคสูง จะตองได

คะแนนสูงกวานักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคต่ำ เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่น หมายความวาคะแนน

หรือผลการทดสอบมีความคงเสนคงวาเสมอในการทดสอบแตละครั ้ง เชนเดียวกับกรณีการวัด

ความคิดสรางสรรค คะแนนความคิดสรางสรรคของนักศึกษาจะมีคาคงท่ีหรือมีความผันผวนในระดับ

ที่ยอมรับได เมื่อมีการทดสอบซ้ำ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นจึงเปนคุณสมบัติของเครื่องมือวัด-

ประเมินผลท่ีสำคัญ 

 
ตัวอยางที่ 1 แสดงตัวอยางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “คุณลักษณะ/สมรรถนะ” ของ
นักศึกษา CWIE โดยอาจารยนิเทศหรือผูนิเทศในสถานประกอบการท่ีกำหนดเฉพาะ “คุณลักษณะ/
สมรรถนะ” พึงประสงคใหผูประเมินใชระดับการรับรู (Perception) ประเมินคาระดับคะแนนที่ได
มีลักษณะเปนนามธรรมสูง 

 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ ผลการประเมิน 

1. ความรูความสามารถ  

1.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ 1 2 3 4 5 
 

1.2 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 1 2 3 4 5  
1.3 วิจารณญาณการวิเคราะหและการตัดสินใจ 1 2 3 4 5  
1.4 ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 3 4 5  

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

2.1 ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 1 2 3 4 5  
2.2 ความสนใจและอุตสาหะในการทำงาน 1 2 3 4 5  
2.3 ความคิดริเริ่มในการทำงานและการเสนอความเห็น 1 2 3 4 5  

3. ลักษณะสวนบุคคล  

3.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 1 2 3 4 5  
3.2 มนุษยสัมพันธ 1 2 3 4 5  
3.3 ความเปนผูนำ 1 2 3 4 5  
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ตัวอยางที่ 2 แสดงตัวอยางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “คุณลักษณะ/สมรรถนะ” ของ
นักศึกษา CWIE โดยอาจารยน ิเทศหรือผู น ิเทศในสถานประกอบการที ่กำหนดคำอธ ิบาย 
“คุณลักษณะ/สมรรถนะ” พึงประสงคจะวัด/ประเมินท่ีมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยยังใชระดับ
การรับรู (Perception) ของผูประเมินเปนหลัก 

 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ ผลการประเมิน 

1. ความรูความสามารถ  

1.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ 
นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทำงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1 2 3 4 5 
 

1.2 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูลขาวสารและ
วิธีการทำงานตลอดจนการนำความรูไปประยุกต 
ใชงาน 

1 2 3 4 5  

1.3 วิจารณญาณการวิเคราะหและการตัดสินใจ 
ตัดสินใจไดดีถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะหขอมูล 
และปญหาตาง ๆ อยางรอบคอบกอนตัดสินใจ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาสามารถตัดสินใจได 
ดวยตนเอง 

1 2 3 4 5  

1.4 ทักษะการส่ือสารและการนำเสนอ 
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน 
การนำเสนอ สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย 
ชัดเจนถูกตอง รัดกุม มีลำดับข้ันตอนท่ีดี ไมกอให 
เกิดความสับสนตอการทำงาน รูจักสอบถาม รูจัก
ชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 

1 2 3 4 5  

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

2.1 ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 
ดำเนินงานสำเร็จลุลวงโดยคำนึงถึงเปาหมาย และ
ความสำเร็จของงานเปนหลักยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การทำงานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทำงาน 
ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป 

1 2 3 4 5  

2.2 ความสนใจและอุตสาหะในการทำงาน 
มีความสนใจและกระตือรือรนในการทำงาน มีความ
อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะทำงานให
เสร็จ มีความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรค
ปญหา 

1 2 3 4 5  
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คุณลักษณะ/สมรรถนะ ผลการประเมิน 

2.3 ความคิดริเริ่มในการทำงานและการเสนอความเห็น 
เม่ือไดรับคำแนะนำสามารถเริ่มทำงานไดเองโดย 
ไมตองรอคำสั่ง เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง
หรือมาขอรับงานใหม ๆ ไปทำโดยไมปลอยเวลาวาง
ใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน 

1 2 3 4 5  

3. ลักษณะสวนบุคคล  

3.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับ
สังคม 
มีบุคลิกภาพและการวางตัวไดเหมาะสม มีทัศนคติ 
ท่ีดี มีวุฒิภาวะ มีความออนนอมถอมตน การแตง
กาย กิริยาวาจาเหมาะสม ตรงตอเวลา รวมถึง
ปรับตัวเขาองคกรไดดี 

1 2 3 4 5  

3.2 มนุษยสัมพันธ 
สามารถรวมงานกับผูอ่ืน การทำงานเปนทีม  
สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรักใครชอบพอของ
ผูรวมงาน เปนผูกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน 

1 2 3 4 5  

3.3 ความเปนผูนำ 
มีความสามารถทำใหคนอ่ืนใหความรวมมือ สามารถ
ชักจูง โนมนาว ชี้แนะ แนะนำใหบุคคลอ่ืนรวม
ทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค เปนศูนยกลางหรือ 
ศูนยรวม สามารถสอดแทรกความคิดเห็นใหเปนท่ี
ยอมรับ 

1 2 3 4 5  
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ตัวอยางท่ี 3 แสดงพัฒนาการของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “คุณลักษณะ/สมรรถนะ” 
ของนักศึกษา CWIE โดยอาจารยนิเทศหรือผูนิเทศในสถานประกอบการ ที่แสดงองคประกอบ
จำแนกพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นหลักฐาน “คุณลักษณะ/สมรรถนะ” ที่ไดพัฒนาขึ้นเปนลำดับหรือ
ตามจำนวนองคประกอบแตผู ประเมินยังคงใช ระดับการรับรู (Perception) แตจะมีความเปน
รูปธรรมสูงข้ึนตามลำดับ 

 

คุณลกัษณะ/สมรรถนะ ระดับความคาดหวัง ระดับความสามารถของนักศึกษา CWIE 
 ของสถานประกอบการ กอนเขา CWIE หลังเขา CWIE 
1. การคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค

และนวัตกรรม 
   

1.1  สามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ  
ไดอยางรวดเร็วและ
ตอเน่ือง 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

1.2  สามารถนำเสนอ
ความคิดใหม ๆ ท่ี
นาสนใจและสราง
คุณคาใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

1.3  สามารถแปรรูป
หลักการหรือแนวคิดให
ออกมาเปน
กระบวนการหรือ
ผลิตภณัฑหรือบริการ 
ท่ีสรางคุณคาและตรง
กับความตองการ 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแกปญหา 

   

2.1 สามารถกลั่นกรอง
คนหาสาเหตุของ
ปญหาและประเมิน
ทางเลือกตองานท่ี
รับผิดชอบได 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

2.2 สามารถคิดและ
วางแผนงานท่ี
รับผิดชอบอยางเปน
ระบบภายใตกรอบ
เวลาท่ีกำหนด 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

2.3 สามารถตัดสินใจและ
แกปญหางาน 
ท่ีรับผิดชอบภายใต

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
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คุณลกัษณะ/สมรรถนะ ระดับความคาดหวัง ระดับความสามารถของนักศึกษา CWIE 
 ของสถานประกอบการ กอนเขา CWIE หลังเขา CWIE 

ขอจำกัดไดอยางมีเหต ุ
มีผล 

3. การสื่อสารและการเจรจา
ตอรอง 

   

3.1 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยไดอยาง 
มีลำดับข้ันตอน ตรง
ประเด็น และเขาใจงาย 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

3.2 สามารถพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยาง 
มีลำดับข้ันตอน ตรง
ประเด็น และเขาใจงาย 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

3.3  สามารถเขียน
ภาษาอังกฤษไดตรง
ประเด็นและไดใจความ
สำคัญ 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

3.4 สามารถเจรจาตอรองใน
สถานการณท่ีเหี่ยวของ
กับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

 
 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

 ปจจุบัน การประเมินผลตามสภาพจริงไดรับความนิยมมากขึ้นเพราะเปนการ

ประเมินที่ตองอางอิงกับหลักฐานเชิงประจักษ การแสดงความสามารถใหเห็นจริง หรือการแสดง

ผลงานใหเห ็นประจ ักษ การประเม ินผล CWIE เป นการประเม ินผลจากการทำงานจร ิงใน 

สถานประกอบการ นักศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะวางแผน ลงมือปฏิบัติงานจนไดผลงานเสร็จสมบูรณ 

ดังนั้น การนำวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชจึงมีความเหมาะสม 

 การประเมินผล   CWIE ตามหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง  

มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 5.7 การประเมินผล CWIE ดวยหลักการการประเมินผลตามสภาพจริง  

(Authentic Approach) 

 
จากแผนภาพท่ี 5.7 จะเห็นวาขั ้นตอนการประเมินผลดวยหลักการของ 

การประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะ Backward Design เมื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคไว

เปนเปาหมายการประเมินผลแลว อาจารยนิเทศจะทำความตกลงกับนักศึกษาเพื่อกำหนดระดับ

ความสำเร็จใหบรรลุเปาหมายพึงประสงคในระดับตาง ๆ นักศึกษาจะรับรู และสามารถกำหนด

เปาหมายการเรียนรูของตนเอง จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได การมอบหมายงานจะตอง

มีความสัมพันธสอดคลองกับโอกาสในการแสดงความสามารถของนักศึกษาตามเปาหมายการเรียนรู

ของนักศึกษา และเกิดความทาทายในความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นดวย จากกระบวนการดังกลาว 

นักศึกษาสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของตนเองไดตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบกับ

เปาหมายท่ีเปนขอตกลงรวมกัน 

 การเข ียนรายงานเพื ่อการประเม ินผลสุดทายเป นข ั ้นตอนที ่สำคัญ  

การประเมินผลตามสภาพจรงิในกรณี CWIE  นักศึกษาและคณาจารยนิเทศอาจกำหนดวิธีรายงานดวย 

กำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

รวมกันกำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ใหบรรลุเปาหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

การมอบหมายงาน 

เก็บรวบรวมผลงาน 
หลักฐานเชิงประจักษ 

การรายงานผล 
- Self-Assessment 
- Portfolio 
- Critical Reflection 
- Job Advisor Assessment 

การตรวจสอบ 
ประเมินผล 
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วิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) แฟมสะสมงาน (Portfolio) หรือ การสะทอนคิด 

เชิงวิพากษ (Critical Reflection) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางได 

 การประเมินตนเองของนักศึกษา (Self-Assessment) มีลักษณะสำคัญ 

ดังนี้ 

• อาจารยนิเทศและนักศึกษาตองกำหนดคุณลักษณะพึงประสงคสำหรับ 

การประเมินและระดับความสำเร็จรวมกัน 

• แสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการเรียนรูเชิงวิชาการที่สัมพันธกับ 

การทำงานในสถานประกอบการ 

• เน นการประเม ินเช ิงค ุณภาพ ด วยการอธ ิบาย หร ืออภ ิปรายผล 

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระดับความสำเร็จท่ีตองการ 

• กำหนดเกณฑระดับความสำเร็จจากการประเมินในภาพกวางรองรับ 

การพัฒนาท่ีหลากหลาย 

• อาจารยนิเทศจะมีบทบาทในการอำนวยความสะดวก ใหคำปรึกษาและ

เปนผูเชื่อมโยงผลการประเมินกับการทำงานในสถานประกอบการ 

การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio) คือ การรวบรวมหลักฐาน 

ที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งภาพและเสียงที่เกี ่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

ในสถานประกอบการของนักศึกษา หลักฐานดังกลาว จะแสดงความสำเร็จของงาน คุณภาพสวน

บุคคล รวมทั ้งทักษะทางสังคม (Social Skills) การจัดทำแฟมสะสมงานจะชวยใหน ักศึกษา

กระตือรือรน ในการเรียนรูดวยตนเองตามสภาพความเปนจริง ยังชวยใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพ 

การสะทอนคิด (Reflection) ไดดียิ่งข้ึนดวย  

 องคประกอบของแฟมสะสมงาน มีดังนี้ 

• ผลการปฏิบัติงาน 

• การสื่อสารและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

• พัฒนาการและการบรรลุเปาหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

• คุณภาพของงานท่ีเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและพ่ีเลี้ยง 

• รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 

• การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ 

การประเมินผลดวยการสะทอนคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) คือ 

การสะทอนคิดของนักศึกษาที่ถูกกำหนดใหสอดคลองกับเปาหมายคุณลักษณะพึงประสงคเปนการ

เฉพาะ นักศึกษาจะตองเก็บรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเชิงประจักษ แลวอธิบายความเปลี่ยนแปลง
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และคุณประโยชนที่ไดรับอยางมีตรรกะเชิงวิชาการ การสะทอนคิดจะอยูในรูปของการบรรยาย 

อภิปราย ประกอบขอมูลท่ีไดจากแฟมสะสมงานก็ได มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

• นักศึกษามีอิสระในการแสดงออกซึ่งศักยภาพในดานตาง ๆ ของตนเอง 

ดวยการสะทอนวิธีการเรียนรูในสถานประกอบการท่ีนำไปสูพัฒนาการของนักศึกษา 

• การสะทอนคิดเชิงวิพากษ จะนำไปสูการพัฒนา การคิดเชิงวิพากษ 

และความคิดสรางสรรค 

• การสะทอนคิดเพื ่อประเมินกระบวนการ ควรเนนการสะทอนคิด

กิจกรรมการดำเนินงาน เพื ่อประเมินผลลัพธการเรียนรู ต องเนนใหนักศึกษาแสดงออกจาก

ประสบการณการทำงานในภาพรวม 

การประเมินผลดวยการประเมินผลงานของผูนิเทศในสถานประกอบการ 

(Job Advisor Assessment) คือ การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการเฉพาะดาน ซึ่งนักศึกษาและผูนิเทศในสถานประกอบการจะทำการตกลงกันไว

ลวงหนาแลว มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

• สมรรถนะท่ีกำหนดจะตองสอดคลองกับคุณลักษณะและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

• นักศึกษาสามารถปฏิบัติ พัฒนาผลงาน ความประพฤติท่ีสอดคลองกับ 

สมรรถนะดังกลาวได 

• นักศึกษาจะไดรับการใหคำแนะนำ ฝกฝนในระบบการทำงานอยาง

เหมาะสมเพียงพอ 

การพัฒนาเกณฑการตรวจใหคะแนน (Rubric) การประเมินผลตามสภาพจริง 

เปนการกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาใหแสดงออกโดยอิสระ แตสอดคลองกับจุดมุงหมาย หรือ

วัตถุประสงคของการเรียนรู ดังนั้น การตรวจใหคะแนนจึงไมมีคำตอบถูกหรือผิดทั้งหมด การตรวจให

คะแนนจึงหมายถึง การกำหนดแนวทาง หรือเกณฑการเรียนรูของนักศึกษาที่ควรปฏิบัติเพื ่อให 

บังเกิดผลตามวัตถุประสงคท ี ่กำหนด เกณฑการตรวจใหคะแนน (Rubric) อาจกำหนดตาม 

ผลการปฏิบัติงาน (Result) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) หรือทั้งสองดานก็ได เกณฑ 

การตรวจใหคะแนนนี ้ จะชวยใหนักศึกษาสามารถกำหนดเปาหมายการเรียนรู ของตนเองได 

ตามศักยภาพ และเรียนรูวิธีการท่ีจะพัฒนาความสามารถของตนเองไดในอนาคต 
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แผนภาพท่ี 5.8 ข้ันตอนการพัฒนาเกณฑการตรวจใหคะแนน (Rubric) 
 

 จากแผนภาพที ่ 5.8 จะเห็นว าการพัฒนาเกณฑการตรวจใหคะแนน 

มีความสำคัญอยูท่ีการเขียนคำอธิบายคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ ไมวาจะเปนการประเมิน 

ผลงาน หรือการประเม ินกระบวนการก็ตาม คำอธิบายดังกล าวจะตองแยกแยะพฤติกรรม 

อันพึงประสงคใหมีระดับคะแนนสูงกวาพฤติกรรมอันไมพึงประสงค ทั้งนี้ ความละเอียดซับซอน 

จะมีมากขึ้น เมื่อจำนวนระดับคุณภาพการใหคะแนนสูงขึ้น จาก 3 ระดับเปน 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ 

การตรวจสอบความเที ่ยงตรง ของระดับคุณภาพจะตองดำเนินการโดยผู ทรงคุณวุฒิอิสระ 

ที่จะพิจารณาวา เกณฑการตรวจใหคะแนนทั้งระบบมีความถูกตองเที่ยงตรง สามารถนำไปใชได หรือ

ตองปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดผลลัพธการเรียนรู 
“คุณลักษณะ” ท่ีจะประเมิน 

กำหนดจำนวน 
ระดับคุณภาพการใหคะแนน 

(3 ระดับ - 4 ระดับ - 5 ระดับ)  

คำอธิบายคุณลักษณะ 
ตามระดับคุณภาพ 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
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ตัวอยางที ่ 4 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา “คุณลักษณะ/สมรรถนะ” ของ
น ักศ ึกษา CWIE ด วยว ิธ ีการประเม ินตามสภาพจร ิง  (Authentic Assessment) โดยการ
เปลี่ยนแปลงจากการกำหนดระดับการรับรู (Perception) ของผูประเมินเปนการแสดงหลักฐาน
เชิงประจักษอันเกิดจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของนักศึกษา CWIE ดวยการ
แสดงออกหรือนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษดังกลาว ดวยวิธีการกำหนดในรูปของการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) แฟมประสบการณ (Portfolio) หรือการสะทอนคิดเช ิงว ิกฤต 
(Critical Reflection) 

 

คุณลักษณะ/สมรรถนะ หลักฐานเชิงประจักษ 

1. การคิดริเริ่มอยางสรางสรรคและนวัตกรรม  

ระดับท่ี 1 สามารถเรียนรูสิ่งใหมไดอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง 

- แสดงความรูใหมท่ีไดจากการปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 เรื่อง และการประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน               [5 คะแนน] 

ระดับท่ี 2  สามารถนำเสนอความคิดใหมท่ี
นาสนใจและสรางคุณคาใหตรงกับ
ความตองการของผูใชงาน 

- แสดงใหเห็นความคิดใหมท่ีไดนำเสนอใน
การปฏิบัติงานจำนวน 2 เรื่อง และการ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 3  สามารถแปรรูปหลักการหรือ
แนวคิดใหออกแบบกระบวนการ
หรือผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสราง
คุณคาและตรงกับความตองการ 

- แสดงใหเห็นนวัตกรรมในลักษณะ
กระบวนการหรือผลิตภัณฑหรือบริการท่ี
สรางคุณคาและตรงกับความตองการ  
         [15 คะแนน] 

2. การคิดอยางวิจารณญาณและการแกปญหา  

ระดับท่ี 1 สามารถกลั่นกรอง คนหาสาเหตุ
ของปญหาและประเมินทางเลือก
ตองานท่ีรับผิดชอบได 

- แสดงหลักฐานวิธีการคนหาสาเหตุ 
ของปญหาและประเมินทางเลือก 
ในการแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบได                                 
2 ปญหา                      [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 2  สามารถคิดและวางแผนงานท่ี
รับผิดชอบอยางเปนระบบภายใต
กรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

- แสดงข้ันตอนการคิดวิเคราะหเพ่ือ 
วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 2 
งาน ในระยะเวลาท่ีกำหนด [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 3  สามารถตัดสินใจและแกปญหางาน
ท่ีรับผิดชอบภายใตขอจำกัด 
ไดอยางมีเหตุผล 

 

- แสดงเหตุผลของการตัดสินใจทางเลือก
ในการแกปญหางานและดำเนินการแกไข
ปญหาจนสำเร็จ 2 ปญหา  
         [10 คะแนน] 
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คุณลักษณะ/สมรรถนะ หลักฐานเชิงประจักษ 

3. การส่ือสารและการเจรจาตอรอง  

ระดับท่ี 1 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยาง 
มีลำดับ ข้ันตอน ตรงประเด็น  
และเขาใจงาย 

- แสดงหลักฐานปญหาการสื่อสาร              
ภาษาไทยและพัฒนาการการปรับตัว
แกไขปญหาจนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยดีข้ึน       [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไดอยางมีลำดับ ข้ันตอน  
ตรงประเด็น และเขาใจงาย 

- แสดงหลักฐานหรือพัฒนาการการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษจนมีความสามารถดีข้ึน  
                                 [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 3 สามารถเขียนภาษาอังกฤษได 
ตรงประเด็นและไดใจความสำคัญ 

- แสดงหลักฐานหรือพัฒนาการการเขียน
รายงานภาษาอังกฤษจนมีความสามารถ
สูงข้ึน                          [10 คะแนน] 

ระดับท่ี 4  สามารถเจรจาตอรองใน
สถานการณท่ีเก่ียวของกับงาน 
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- แสดงหลักฐานความสำเร็จในการเจรจา
ตอรองกับเพ่ือนรวมงาน พ่ีเลี้ยง หรือผูท่ี
เก่ียวของภายนอกสถานประกอบการกับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย   [10 คะแนน] 

1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) คือ การเขียนบรรยายแสดงเหตุผล พัฒนาการ 
ยกตัวอยางผลงานในกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการตามประเด็น 
“คุณลักษณะ/สมรรถนะ” ตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีกำหนดรวมกัน 

 
2. แฟมประสบการณ (Portfolio) คือ การเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษท้ังท่ีเปนเอกสาร

ภาพถายผลงาน หนังสือรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเห็นผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีกำหนดรวมกัน 

 
3. การสะทอนคิดเชิงวิกฤต (Critical Reflection) คือ การแสดงหลักฐานเชิงประจักษดวยการ

บรรยายดวยวาจา ประกอบการแสดงขอมูลหลักฐานผานสื่อประสม (Multimedia) ท่ีสะทอน
ถึงผลการปฏิบัติงานจนมีความสามารถตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีกำหนดรวมกัน 
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(3) การนำผลการประเมินใชประโยชน 

     การประเมินผลลัพธการเรียนรู CWIE  คือกระบวนการเรียนรู เพื ่อพัฒนา 

(Assessment as Learning) นักศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายที ่กำหนด ดังนั ้น กระบวนการ

ประมวลผลและผลการประเมิน จะตองกระตุ นใหนักศึกษา CWIE เกิดการเปลี ่ยนแปลงหรือ 

สรางคุณประโยชนจาก CWIE อยางตอเนื่อง จึงเปนบทบาทและหนาที่สำคัญของอาจารยนิเทศ 

ที่จะตองนำผลการประเมินไปสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสามารถหรือสมรรถนะและการกำหนดตำแหนงความสำเร็จ 

ของนักศึกษา ผลการประเมินหรือคะแนนที่ไดจากเครื ่องมือประเมินผลจะเปนตัวบงชี ้ระดับ

ความสามารถหรือสมรรถนะของนักศึกษาในดานนั้น ๆ ณ เวลาหนึ่งเวลาใดที่ทำการประเมินผล  

ซึ่งทำใหนักศึกษาหรืออาจารยนิเทศรับรูสถานภาพของนักศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบกับ “เกณฑ” 

(Criterion) หรือคะแนนเฉลี ่ยของกลุ มนักศึกษาดวยกันจะทำใหเกิดการรับร ู ว า สถานภาพ 

ของนักศึกษานั้นอยูในตำแหนงใด ในทางปฏิบัติ อาจารยนิเทศควรรายงานผลการประเมินหรือคะแนน

ใหนักศึกษาทราบทันทีที่ปรากฏผลคะแนน รวมทั้งการกำหนดตำแหนงความสำเร็จของนักศึกษา 

ทั้งในรูปตำแหนงเปอรเซ็นไทล (Percentile) หรือกลุมระดับคุณภาพ เชน กลุมสูง กลุมกลาง หรือ

กลุมต่ำ 

การวิเคราะหชองวางทางทักษะ (Skill Gap Analysis) ผลการประเมินที่ได

นอกจากจะแสดงสถานะและตำแหนงความสำเร็จ เมื ่อเทียบกับเกณฑหรือกลุ มของนักศึกษา 

ดวยกันแลว อาจารยนิเทศควรทำความตกลงกับนักศึกษาเพื่อพิจารณาวาความแตกตางระหวาง 

ผลการประเมินที่ไดรับ กับความคาดหวังของตนเอง หรือความตองการของสถานประกอบการ 

หรือชองวางทางสมรรถนะ หรือทักษะมีอยูมากนอยเพียงใด และโดยศักยภาพของนักศึกษาแลว 

ชองวางเหลานั้นสามารถเติมเต็มดวยวิธีการใด 

การวิเคราะหชองวางทางทักษะประกอบดวย ข้ันตอนดังนี้ 

• กำหนดระดับความสำคัญของทักษะตอความสำเร็จของงาน 

• เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักศึกษา  CWIE ปจจุบันกับ

เกณฑ หรือ ระดับทักษะท่ีพึงประสงค 

• ริม การแนะนำดำเนินการลดชองวางทางทักษะ ดวยการสอนเส   

การฝกอบรมเพ่ิมเติม 

การปรับปรุงกระบวนการ CWIE ในกรณีที่พบวา ผลการประเมินที่ไดรับ 

มีความผันผวนหรือแตกตางกันมาก อันเนื ่องมาจากปญหาขั ้นตอนการดำเนินงานขั ้นตอนใด 

ขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน จำเปนจะตองปรับปรุงกระบวนการ CWIE  ใหเหมาะสมและนำไปสู
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ผลลัพธที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังเชน ปญหาความรวมมือกับสถานประกอบการ 

อาจจะตองพิจารณากำหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ ลักษณะงานและการมอบหมายงาน 

การสอนงานและการประเมินผลงาน ปญหาการทำหนาที ่ของคณาจารยนิเทศ อาจจะตองจัด

ฝกอบรมคณาจารยนิเทศ การเสริมสรางประสบการณการทำงานกับสถานประกอบการของอาจารย

นิเทศ หรือ ปญหาความสนใจของนักศึกษา อาจตองปรับปรุงวิธีการเตรียมความพรอม การจัด

นักศึกษาเขากับงาน (Job Placement) หรือเตรียมความพรอมทางวิชาการมากข้ึน เปนตน 

 

5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน 

คำส่ัง ใหทำเครื่องหมาย “” หนาขอความท่ีถูกตองและเครื่องหมาย “” หนาขอความ 

ท่ีไมถูกตองตามหลักการประเมินผลการจัด CWIE ตามความรูความเขาใจของทาน 

( ..... )  ขอ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ตองเริ่มตนจากการกำหนดหลักสูตร

เปนการเฉพาะ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษามีความ

สอดคลองกับการเรียนรูจากการทำงานในสถานประกอบการ 

( ..... )  ขอ 2. เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา พัฒนามาจากพื้นฐานเชิงปรัชญา เอกลักษณ 

และอัตลักษณที่แตกตางกัน การออกแบบการเรียนการสอนแบบ CWIE  

จึงแตกตางกัน 

( ..... )  ขอ 3. ผลลัพธผูเรียนหรือผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) หมายความ

ถึงการเปลี่ยนแปลง หรือคุณประโยชนท่ีบังเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเทานั้น 

( ..... )  ขอ 4. การประเมินผลการเรียนการสอนแบบ CWIE มุงเนนเฉพาะการประเมิน

คุณภาพของผูเรียนวาบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนสำคัญ 

( ..... )  ขอ 5.  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบ CWIE ที่นำมาใชจะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา CWIE ใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

( ..... )  ขอ 6.  การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมิน

จากผลการปฏิบัติงานจริงท่ีมิไดกำหนดใหรับรูไวลวงหนา 

( ..... )  ขอ 7. ความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือประเมินผลการเรียนการสอนแบบ 

CWIE  หมายถึง ผลคะแนนที่วัดไดจะมีความแตกตางกันนอยมากเมื ่อมี 

การวัดซ้ำ 
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( ..... )  ขอ 8. การประเมินผลงานของผูนิเทศในสถานประกอบการเปนการประเมินผลตาม

สภาพจริงท่ีมีความแตกตางไปจากการประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

การประเมินผลโดยแฟมสะสมงาน (Portfolio) และการสะทอนคิดเชิง

วิพากษ (Critical Reflection) ดวยเหตุท่ี การประเมินผลงานของผูนิเทศ 

ในสถานประกอบการมีการใหคะแนนท่ีแมนตรงกวา 

( ..... )  ขอ 9.  การวิเคราะหชองวางทางทักษะของผูเรียน (Skills Gap Analysis)  

เปนการวิเคราะหระดับความสามารถของผูเรียนเม่ือเทียบกับระดับ

ความสามารถในกลุม 

( ..... ) ขอ 10.  นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) คือ การกำหนดวิธีการหา

หลักฐานเชิงประจักษเพ่ือเปนตัวแทนของคุณลักษณะท่ีมีความเปนนามธรรม 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอความถูก ไดแก ขอ 1, 2, 3, 5, 8, 10    ขอความผิด ไดแก ขอ 4, 6, 7, 9 

 

6. ส่ือและเอกสารประกอบโมดูล 

 

Bellance, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century skills: Rethinking how students learn. 

Blooming, IN: Solution Tree. 

Coll, R. k. & Zegwaard, K. E. (2011), International Handbook for Cooperative and 

Work-Integrated Education: International Perspectives of Theory, Research 

and Practice (2nd ed.). MA, Lowell: World Association for Cooperative 

Education.  

Leong, See-Cheng. (2014). What do we do when assess achievement? Chapter 1 in 

Assessment in Singapore: perspectives for classroom practice (pp. 1-4). 

Singapore, Singapore Examinations and Assessment Board.  

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century skills: Learning for life in our times.  

San Francisco: Jossey-Bass.  

What is Authentic Assessment? (Authentic Assessment Toolbox). Retrieved from 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/ 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/


156 
 

Wiggins, G. (1998). Ensuring authentic performance. Chapter 2 in Educative 

Assessment. Designing Assessments to Inform and Improve Student 

Performance (pp. 21-42). San Francisco: Jossey-Bass.  

Wiggins, G. (2018). 27 Characteristics of authentic assessment. Retrieved from 

https://www.teachthought.com.  

 

https://www.teachthought.com/


157 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมดูล 6 

การวิเคราะหสะทอนคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข 
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โมดลู 6  

การวิเคราะหสะทอนคิด  
 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ เพื่อผลิตและพัฒนาผูสำเร็จ

การศึกษาพรอมทำงานไดทันทีเมื ่อจบ (Work Ready Graduate) มักจะมีสวนประกอบสำคัญ 

ของหลักสูตรในสัดสวนที่เหมาะสมสองสวน ประกอบดวย “สาระความรูภาคทฤษฎี” และ “สาระ

ความรูภาคปฏ ิบ ัต ิ” (Theory + Practice)  การสอนภาคทฤษฎ ีส วนใหญน ักศ ึกษาจะได รับ 

ในสถาบันอุดมศึกษา สวนประสบการณภาคปฏิบัติมักจะไดจากการทำงานในสถานประกอบการ 

โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) ซึ ่งในสาระความรู นี ้จะเรียกวา CWIE  

ที่เปนการจัดใหนักศึกษามีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติงานจริง  ตามหลักการเรียนรูของปรัชญา

การศึกษาสาขาประสบการณนิยม (Experientialism)  ที่ถือวา “คนเรียนรูผานการวิเคราะหสะทอน

คิดจากประสบการณการทำงาน (Learning Through Reflection on Working) การวิเคราะห

สะทอนคิดจึงเปนกระบวนการที่ชวยใหการเชื่อมโยงระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรูเชิงปฏิบัติ

กระชับเปนรูปธรรมและทำใหการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องไปสูอนาคตของนักศึกษา CWIE ท้ังดานสาระ

ความรู ทักษะ สมรรถนะ และคานิยมวิชาชีพ  หลักสูตร CWIE จึงกำหนดใหมีเรื ่องการวิเคราะห

สะทอนคิดเปนสวนหนึ่งของการจัดระบบ CWIE ระดับอุดมศึกษาท้ังกอน-ระหวาง-และหลังการปฏิบัติ 

CWIE  

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้เปนสวนหนึ่งในการสราง

หลักสูตร จัดระบบและกระบวนการ CWIE  และการเตรียมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและ 

สถานประกอบการที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษา CWIE สามารถทำการวิเคราะหสะทอนคิดดวยวิธีการ

ท่ีเหมาะสม โดยใชเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ท้ังกอน ระหวาง และหลัง

การปฏิบัติ CWIE รวมทั้งการสังเคราะหผลการวิเคราะหสะทอนคิดเปนสวนหนึ่งของผลลัพธการ

เรียนรูท่ีไดจากการปฏิบัติ CWIE  
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3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีผูเขารับการศึกษาอบรมตามโมดูล 6 พึงไดรับ

ประกอบดวย 

1) สามารถสรางระบบการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection) รวมทั ้งร ูปแบบ 

(Template) ท่ีเหมาะสมกับแตละสาขาวิชาการและวิชาชีพเพ่ือใชในการดำเนินการ CWIE  

2) อธิบายและทำเปนตัวอยางใหแกนักศึกษา CWIE ในการดำเนินการวิเคราะหสะทอนคิด 

ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ CWIE ของแตละคน เพ่ือใหนักศึกษานำไปใชในการปฏิบัติ CWIE ได 

3) สามารถสังเคราะหผลของการวิเคราะหสะทอนคิดกับผลรวมของผลลัพธการเรียนรูที ่ได

จากการปฏิบัติ CWIE เพื่อนำผลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดและการดำเนินการ CWIE

รวมท้ังหลักสูตรและการสอนของสถาบันอุดมศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1)  การวิเคราะหสะทอนคิดในการพัฒนาวิชาชีพ 

2)  การวิเคราะหสะทอนคิดในหลักสูตร CWIE  

3)  การเขียนบันทึกการวิเคราะหสะทอนคิดตามหลักสูตร CWIE  (Reflective Writing) 

4)  หนวยงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบการวิเคราะหสะทอนคิด 

 

4.1 การวิเคราะหสะทอนคิดในการพัฒนาวิชาชีพ 

ในปจจุบันไดมีการใชการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection) เปนเครื่องมือ 

ในการพัฒนาวิชาชีพตาง ๆ โดยการประเมินตนเองและนำผลการวิเคราะหไปใชประโยชน 

ในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  วิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practicing Profession) นิยมที่จะจัดใหมี 

การวิเคราะหสะทอนคิดเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพิ ่มพูนประสบการณ ทักษะ 

สมรรถนะ และคานิยมวิชาชีพหรือความเปนมืออาชีพ การวิเคราะหสะทอนคิดจึงเปนสวนของ

กระบวนการเรียนรูและเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรูในปจจุบันและการเรียนรูตลอดชีวิต

ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

เครื่องมือการประเมินตนเองในรูปแบบการวิเคราะหสะทอนคิดของแตละวิชาชีพ

ประกอบดวย (1) ประเด็นสาระสำคัญที ่กำหนดใหเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจากการทำงาน  

(2) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิด (Reflective Account of Practices: RAP) จากประสบการณ

ตามประเด็นและจำนวนคำที ่กำหนด  (3) การนำเสนอบทวิเคราะหสะทอนคิดอาจดำเนินการ 
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ในล ักษณะรายงานปากเปลา (Oral Presentation) รายงานเปนลายลักษณอ ักษร (Written 

Presentation) หรือท้ังสองอยาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ก. บทวิเคราะหสะทอนคิดของสภาการพยาบาลและผดุงครรภของสกอตแลนด 

(Nursing and Midwifery Council: NMC) ซึ ่งกำหนดใหพยาบาลตองขอตออายุใบรับรอง 

การประกอบวิชาชีพทุก 3 ป โดยจะตองทำบทวิเคราะหสะทอนคิดจำนวน 5 บท เพื่อแสดงใหเห็นถึง

สิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมจากเหตุการณและกิจกรรมที่ทำและใชเปนสวนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพ 

(Reflective Account of Practice: RAP) ถือเปน Formal Reflection สะทอนภาพของเรื ่องใด 

เรื่องหนึ่งหรือมากกวา ดังตอไปนี้ 

(1) การพัฒนาวิชาชีพตอเนื ่อง (Continuing Professional Development: 

CPD) หรือ 

(2) ผลสะท อนกล ับของการปฏ ิบ ัต ิว ิชาช ีพท ี ่ ได ร ับ (Practices-Related 

Feedback) หรือ  

(3) เหตุการณหรือประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพที ่เกี ่ยวกับจรรยาวิชาชีพ 

การพยาบาลและผดุงครรภ (An Event or Experience in Your own Professional Practice and 

How this Relates to the Code) 

บทวิเคราะหสะทอนคิดดังกลาวขางตนควรระบุเรื ่องที่ไดเรียนรูการใชประโยชน 

ในการปฏิบัติว ิชาชีพและความสัมพันธสอดคลองกับจรรยาวิชาชีพ (NMC CODE) โดย NMC  

ไดกำหนดรูปแบบ (Template) ของบทวิเคราะหสะทอนคิด (NMC Reflective Account Template) 

เปนกรอบและแนวทางในการเขียนบทวิเคราะหไว 4 ประการ 

(1) บรรยายและอธิบายธรรมชาติของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องหรือผลสะทอนกลับ

จากการปฏิบัติวิชาชีพหรือเหตุการณหรือประสบการณ 

(2) อธิบายสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมและเหตุการณท่ีระบุในขอ (1) 

(3) เรื่องที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการปฏิบัติวิชาชีพอันเปนผลจากขอ (1) 

และขอ (2) 

(4) บทวิเคราะหสะทอนคิดในประเด็นตาง ๆ ที่เสนอมีสวนสัมพันธและสอดคลองกับ

จรรยาวิชาชีพอยางไร? 
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ข.  แนวทางการพัฒนาคณาจารยตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและ

สนับสนุนการเรียนรูระดับอุดมศึกษา (UKPSF: UNITED KINGDOM PROFESSIONAL STANDARDS  

FRAMEWORK FOR TEACHING AND SUPPORT OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION)  ภ าค

ภาษาไทย     

1) ความนำ 

 สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรทางวิชาการที่มีภารกิจหลักดานการสรางคน 

สรางความรูและสรางนวัตกรรมสูความเปนเลิศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหพ่ึงตนเองได พัฒนาได

และแขงขันได องคกรประเภทนี ้ต องใชว ิชาการเปนปจจัยสำคัญของการทำภารกิจ จึงตองมี 

ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ซึ่งเกิดจากการสอน (Teaching) และการวิจัย 

(Research) ท่ีเปนเสมือนสองดานของเหรียญอันเดียวกัน 

 ภารกิจดานการสอนเปนภารกิจท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงถือเปนภารกิจหลัก 

ทุกแหงมุงมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนใหดีมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและ 

ใชประโยชนไดจริง ถาทำไดก็จะทำใหมีนักศึกษามาก ไดรับความนิยมสูง เกิดความม่ันคง และสามารถ

ใหบริการดานอ่ืนไดเต็มท่ีดวย 

 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู ใหมีคุณภาพและ 

เปนมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนระดับอุดมศึกษา จึงเปนกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ 

และจัดอยางกวางขวางในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

2) ความเปนมาของการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนระดับอุดมศึกษา

ของประเทศสหราชอาณาจักร 

 ในชวงสองทศวรรษที ่ผ านมา ประเทศสหราชอาณาจักรไดร ิเร ิ ่มจัดใหมี 

การพัฒนาคุณภาพการสอนระดับอุดมศึกษา โดยการจัดตั้งสถาบันการอุดมศึกษา (The Higher 

Education Academy: HEA)  ซึ ่งในปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Advance Higher Education (AHE)  

เปนหนวยงานอิสระระดับชาติ ทำหนาที ่พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุน 

การเรียนรูระดับอุดมศึกษา (UK Professional Standards Framework: UKPSF) เพื่อประเมินและ

รับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนและวิทยฐานะวิชาชีพการสอนของคณาจารยและบุคลากร

สนับสนุนการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา 

 ในปจจุบัน AHE ไดรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกจัดฝกอบรมและประเมิน

คุณภาพการสอนรวมทั้งการกำหนดวิทยฐานะของผูผานการประเมิน (Descriptors) เปน Fellow 

ระดับใดระดับหนึ่ง คือ Associate, Fellow, Senior หรือ Principal 
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3) สาระสำคัญโดยสังเขป 

 

 

แผนภาพท่ี 6.1 สาระโดยสังเขปของกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนระดับอุดมศึกษา 

ของประเทศสหราชอาณาจักร 
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4) สาระสำคัญในแตละมิติของ PSF 

 

 

แผนภาพท่ี 6.2 สาระสำคัญในแตละมิติของ PSF 

 

 

มิติดานกิจกรรม (Areas of Activity) 

A1 :  ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรูและ/หรือ

โปรแกรมการศึกษา 

A2 :  สอนและ/หรือสนับสนุนการเรียนรู 

A3 :  ประเมินและใหการปอนกลับแกผูเรียน 

A4 :  พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

และวิธกีารที่สนับสนุนนักศึกษาและการแนะแนว 

A5 :  เขารวมในการพัฒนาวิชาชพีอยางตอเน่ืองในดาน

รายวิชา/สาขาวชิาและวทิยาการการสอน การวิจัย 

การศึกษาคนควาและการประเมินผลการปฏิบัติ

ทางวชิาชพี 

มิติดานความรูหลัก  

(Core Knowledge)  

K1 :  สาระรายวิชา 

K2 :  วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสอน การ

เรียนรูและการประเมินในสาระรายวิชา

และที่ระดับของโปรแกรมวิชาการ 

K3 :  นักศึกษาเรียนรูอยางไร ทั้งโดยทั่วไปและ

ภายในสาระของรายวชิา/สาขาวชิา 

K4 :  การใชและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีการ

เรียนรูที่เหมาะสม 

K5 :  วิธีการประเมินประสิทธภิาพของการสอน 

K6 :  ความเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพและ

การปรับปรุงคุณภาพสำหรับการปฏิบัติ

ทางวชิาการและวิชาชีพที่เนนการสอน

โดยเฉพาะ 

มิติดานคานิยมทางวิชาชีพ  

(Professional Values) 

V1 :  คำนึงถึงผูเรียนเปนรายบุคคล และความ

หลากหลายของชุมชนการเรียนรู 

V2:  สงเสริมการมีสวนรวมในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและความเทาเทียมดาน

โอกาสของผูเรียน 

V3 :  ใชแนวทางขอมูลเชิงประจักษ และ

ผลลัพธจากการวิจัย การศึกษาคนควา

และการพัฒนาเชิงวชิาชพีอยางตอเน่ือง 

V4 :  ใหความสำคัญกับการดำเนินงานของ

ระบบอุดมศึกษาในบริบทที่กวางขวางขึ้น 

โดยยอมรับผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

วิชาชพี 
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5) ระดับวิทยฐานะ/กลุมเปาหมาย/ตัวกำหนดคุณลักษณะ 

ตารางท่ี 6.1 ระดับวิทยฐานะ/กลุมเปาหมาย/ตัวกำหนดคุณลักษณะ 

ระดับวิทยฐานะ 

รับรองโดย Advance 

HE 

กลุมเปาหมาย ตัวกำหนดคุณลักษณะ 

(Descriptor) 

Associate Fellow 

(D1) 

- นักวิจัยท่ีตองมีสวนรวมในการสอน 

เชน นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย

หลังปริญญาเอก 

- อาจารยใหมท่ีไมมีประสบการณ 

การสอน 

- บุคลากรสนับสนุนการเตรียมงาน

วิชาการ เชน นักเทคโนโลยี

สนับสนุนการเรียนรู เจาหนาท่ี

หองสมุด นักพัฒนาทรัพยากร 

การเรียนรู 

- นักวิชาการท่ีมีประสบการณตาม

สาขาวิชาชีพ ซ่ึงใหมตอการสอน

และ/หรือสนับสนุนการเรียนรู 

Descriptor 1 

- มีผลสำเร็จอยางนอย 2 ขอใน 

A1-A5 

- มีความรูหลักท่ีเหมาะสมและ

มีความเขาใจอยางนอย K1 

และ K2 

Fellow 

(D2) 

- นักวิชาการใหม 

- นักวิชาการและ/หรือผูสนับสนุน 

ท่ีมีภาระงานหลักดานการเรียน 

การสอน 

- นักวิชาการท่ีมีประสบการณ 

ทางวิชาชีพ แตยังใหมตอ

ระดับอุดมศึกษา 

- อาจารยท่ีมีภาระงานหลัก 

เนนดานการเรียนการสอน   

Descriptor 2 

- มีผลสำเร็จใน A1-A5 

- มีความรูหลัก K1-K6 

- มีคานิยมทางวิชาชีพ V1-V4 
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ตารางท่ี 6.1 ระดับวิทยฐานะ/กลุมเปาหมาย/ตัวกำหนดคุณลักษณะ (ตอ) 

ระดับวิทยฐานะ 

รับรองโดย Advance 

HE 

กลุมเปาหมาย ตัวกำหนดคุณลักษณะ 

(Descriptor) 

Senior Fellow 

(D3) 

- อาจารยท่ีมีประสบการณสูง 

สรางผลกระทบและมีความ

รับผิดชอบในการบริหารหรือ

การพัฒนารายวิชาและ/หรือ

หลักสูตร 

- อาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณ 

มีหนาท่ีใหคำปรึกษาอาจารย

ใหม 

- อาจารยท่ีมีประสบการณสูง ท่ีมี

หนาท่ีใหคำปรึกษาดานการสอน

และสนับสนุนการเรียนรูใน

ระดับสถาบัน 

Descriptor 3 

- มีผลสำเร็จใน A1-A5 

- มีความรูหลัก K1-K6 

- มีคานิยมทางวิชาชีพ V1-V4 

Principal Fellow 

(D4) 

- อาจารยท่ีมีประสบการณสูงยิ่ง 

และ/หรืออาจารยอาวุโสท่ีมี

ความรับผิดชอบในวงกวางหรือ

เปนผูนำการวางแผนกลยุทธ

ดานการสอนและสนับสนุนการ

เรียนรู 

- อาจารยท่ีรับผิดชอบตอความ

เปนผูนำดานกลยุทธของสถาบัน

และการวางนโยบายดานการ

เรียนการสอน  

- อาจารยท่ีทำใหเกิดผลกระทบ

เชิงกลยุทธเก่ียวกับการสอนและ

การเรียนรู ในวงกวางและมี

อิทธิพลตอสถาบันการศึกษาอ่ืน 

Descriptor 4 

- มีผลสำเร็จใน A1-A5 

- มีความรูหลัก K1-K6 

- มีคานิยมทางวิชาชีพ V1-V4 
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6) การเตรียมความพรอมในการสมัครเขารับการประเมินวิทยฐานะวิชาชีพ 

การสอนระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู 

ของประเทศสหราชอาณาจักร (UKPSF: United Kingdom Professional Standards Framework)    

(1) เขารับการอบรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดรวมกับ AHE เปนเวลา 3 วัน 

(2) เขียนใบสมัครเขารับการประเมินพรอมบทวิเคราะหสะทอนคิดตาม

ประเด็นท่ีกำหนดในระดับท่ีเลือกสงใหประเมินภายใน 1 เดือน หลังการอบรมตามขอ (1) 

(3) สถาบันที่จัดการอบรมแตงตั้งผูประเมินที่มีวิทยฐานะเหมาะสม ประเมิน 

ใบสมัครและรายงานท่ีเขียนโดยไมเปดเผยผูประเมิน 

(4) แจงผลประเมิน ภายใน 1 เดือน หลังจากผูประเมินไดรับเรื่อง 

 

7) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจากประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพ  

(Reflective Account of Practice: RAP Preparation) 

ตารางท่ี 6.2 การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจากประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพ   

(1) ระดับ 

Associate 

Fellow (D1) 

(2) ระดับ 

 Fellow 

(D2) 

(3) ระดับ  

Senior Fellow 

(D3) 

(4) ระดับ  

Principal Fellow 

(D4) 

- 2 เรื่องจากมิติ

ดานกิจกรรม 

(A) 

- 2 เรื่องจากมิติ

ดานความรู

หลัก (K1-2) 

สะทอนมิติดาน

คานิยม (V) 

- 1, 400  คำ 

- ท้ัง 5 เรื่องจากมิติ

ดานกิจกรรม (A) 

- ทุกเรื่องจากมิติ

ดานความรูหลัก 

(K) และคานิยม

ทางวิชาชีพ (V) 

- 3,000 คำ 

- ผูสนับสนุนท่ีเปน

คนกลาง 2 คน 

- รายงานผลสะทอน

กลับ + 2 

กรณีศึกษา 

- รายงานการปฏิบัติ

วิชาชีพท่ีมีอิทธิพล

หรือผลกระทบตอ

ผูอ่ืน 

- 3,000 คำของ

รายงานขางตน + 

2 x 1,500 คำของ

กรณีศึกษา 

- รายการผลกระทบ

ท่ีมีทางการศึกษา 

10 เรื่อง (REI: 

Records of 

Educational 

Impacts)  

- บทวิเคราะห

สะทอนคิด  4 

หมวดๆ ละไมเกิน 

2,000 คำ พรอม

แหลงอางอิงอยาง

นอย 10 รายการ 
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ตารางท่ี 6.2 การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจากประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพ (ตอ) 

(1) ระดับ 

Associate 

Fellow (D1) 

(2) ระดับ 

 Fellow 

(D2) 

(3) ระดับ  

Senior Fellow 

(D3) 

(4) ระดับ  

Principal Fellow 

(D4) 

- ผูสนับสนุนท่ี

เปนคนกลาง 

2 คน 

 

 - ผูสนับสนุนท่ีเปน

คนกลาง 2 คน 

- ผูสนับสนุนท่ีเปน

คนกลาง 3 คน 

เปนผูท่ีไดรับ

อิทธิพลหรือ

ผลกระทบโดยตรง

จากผูสมัคร 

 

ค. กรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ) (Leadership Behavior Framework: LBF)  

สถาบันพัฒนาภาวะผูนำและนวัตกรรมสังคม 

1) ความนำ 

 ผูนำ คือ ผูที่มีบทบาทสำคัญในการนำองคการหรือกลุมบุคคลไปสูความสำเร็จ

ตามเปาหมายท่ีมีรวมกัน  ภาวะผูนำเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีทุกคนพึงมี โดยอาศัยประสบการณและ

การศึกษาอบรมเปนปจจัยสำคัญ การเรียนรูที่เกิดจากการสะทอนคิดโดยการวิเคราะหประสบการณ

ของตนเองเปนวิธีการของปรัชญาการศึกษาของสำนักคิดดาน “ประสบการณนิยม” (Experientialism) 

โดยถือวาคนเกิด “การเรียนรูผานการสะทอนคิดจากการทำ” หรือ “Learning Through Reflection 

on Doing”  

 การพัฒนาผูนำสังคมโดยการใชการวิเคราะหการสะทอนคิดจากประสบการณ

ของภาวะผูนำ เปนการประยุกตปรัชญาการศึกษาประสบการณนิยมที่กลาวขางตนมาเปนหลัก 

ในการพัฒนากรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ) จำแนกเปน 3 มิติ ไดแก มิติดานบทบาท มิติดาน

ทักษะ-สมรรถนะ และมิติดานคานิยม-อุดมการณ ในแตละมิติมีพฤติกรรมสำคัญมิติละ 5 ดาน  

รวม 15 ดาน เพ่ือใหผูสนใจสามารถใชประเมินภาวะผูนำของตน โดยการเขียนบทวิเคราะหพฤติกรรม

จากประสบการณของแตละคนวาอยูในระดับใด เปนสวนของการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนำในระดับ

ท่ีเหมาะสม 

 ระบบและวิธีการดังกลาวชื่อวา “กรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ)” ซึ่งมี

รายละเอียดและสาระสำคัญดังตอไปนี้ 
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2) กรอบพฤติกรรมภาวะผูนำสามมิติ 

 

แผนภาพท่ี 6.3 กรอบพฤติกรรมภาวะผูนำสามมิติ 

 

 

3) สาระสำคัญในแตละมิติของกรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ) 

 

แผนภาพท่ี 6.4 สาระสำคัญในแตละมิติของกรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ) 
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แผนภาพท่ี 6.5 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป 

 

4) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดในการเปนผูนำ 

 

แผนภาพท่ี 6.6 การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดในการเปนผูนำ 

 

 

สรุปสาระสำคัญ 
โดยสังเขป 
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5) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิด (Reflective Account of Practice: RAP) 

(1) เขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจากประสบการณการปฏิบัติภาวะผู นำ 

ในองคการหรือกลุมที่ตนไดทำหรือกำลังทำอยูโดยเลือกพฤติกรรมตามกรอบพฤติกรรมภาวะผู นำ 

ใน 3 มิต ิๆ ละ 2-5 พฤติกรรม ตามระดับภาวะผูนำท่ีสมัครเขารับการประเมิน (แถบสัมฤทธิ์ แถบเงิน 

หรือแถบทอง) 

(2) เขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดของพฤติกรรมแตละเรื ่องที ่เลือก โดยมี

คำอธิบายชัดเจนวาเปนพฤติกรรมอะไร? ทำอยางไร? ทำไปทำไม? มีความสำคัญอยางไร? และเกิดผล

อะไร? 

(3) บทวิเคราะหสะทอนคิดของแตละพฤติกรรมจากมิติดานบทบาท ดานทักษะ-

สมรรถนะ และดานคานิยม-อุดมการณ ควรมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือแสดงพฤติกรรมภาวะผูนำ

ในมิติบทบาทท่ีเลือกทำบทวิเคราะห 

(4)  จำนวน “คำของบทวิเคราะหสะทอนคิด” ท่ีกำหนดในแตละระดับ หมายถึง 

คำที ่แสดงความหมาย สื ่อความเบ็ดเสร็จ จะเปนคำโดดหรือคำผสม (สมาสหรือสนธิ) มากกวา 

หนึ่งพยางคแตความหมายเดี่ยว ก็นับเปนหนึ่งคำ ยกเวนคำ บุพบท (กับ แก แต ตอ ฯลฯ) ไมนับเปน

จำนวนคำ 

(5) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิด ใหเขียนเชิงพรรณนาโดยไมใชภาพ 

แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟกอื ่น  บทวิเคราะหในแตละมิติอาจมีแหลงอางอิงประกอบดวยก็ได  

ความยาวของบทวิเคราะหแตละพฤติกรรมในมิติตาง ๆ ควรใกลเคียงกัน 

 

4.2 การวิเคราะหสะทอนคิดในหลักสูตร CWIE  

การเรียนรูผานประสบการณท่ีออกแบบไวในหลักสูตร CWIE ระดับอุดมศึกษามีประวัติ 

อันยาวนานมาตั้งแตการจัดหลักสูตรแบบแซนดวิชโปรแกรม (Sandwich Programs) ในประเทศ

อังกฤษตั้งแตป พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840) และการจัดสหกิจศึกษาขึ้นเปนครั ้งแรกที่มหาวิทยาลัย 

ซินซินนาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906)  แตการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical 

Reflection) ในฐานะที่เปนเครื่องมือสำคัญของการเรียนรูผานประสบการณตามหลักการเรียนรู 

ของปรัชญาการศึกษาตามประสบการณนิยม (Experientialism)  ท่ีถือวา “คนเรียนรูผานการสะทอนคิด

จากประสบการณการทำงาน (Learning through Reflection on Working)”  เพ่ิงไดรับการกลาวถึง

อยางกวางขวางในวงวิชาการดาน CWIE ในประชาคมโลกในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ตอเนื่องถึง

ปจจุบัน ซึ่งเปนชวงตนของศตวรรษที่ 21  ผลการวิจัยและรายงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร 

ในชวงนี้ยืนยันวาการวิเคราะหสะทอนคิดสนับสนุนใหนักศึกษา CWIE เขาใจและเขาถึงการประยุกต

ความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ  เพ่ิมคุณคาทางการเรียนรูผานประสบการณการทำงาน (Work-Based 
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Learning Experience)  และเปนทั้งเครื่องมือ (Tool) สำหรับการเรียนรูจากการทำงาน (Work-

Based Learning) และการปฏิบัติวิชาชีพ (Professional Practice)  ซึ่งเปนหัวใจของสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: 

CWIE) จึงควรท่ีจะจัดใหการวิเคราะหสะทอนคิดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร CWIE  

ในชวงตนของศตวรรษที่ 21 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยดาน CWIE ในประชาคมโลก

เสนอบทบาทและรูปแบบการจัดการวิเคราะหสะทอนคิดไวหลากหลายโมเดล ขอนำเสนอตัวอยาง

ประกอบการศึกษาเรื่องนี้โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

1) มารินา ฮารเวย และคณะ (Harvey et.al., 2010) ในบทความเรื่องการจัดการ

วิเคราะหสะทอนคิดในหลักสูตร CWIE  (Aligning Reflection in the Cooperative Education 

Curriculum) ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทสำคัญของการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection)  

ในหลักสูตร CWIE  3 ดาน ไดแก 

 (1) ดานการเรียนรูวิชาการ (Academic Learning) การวิเคราะหสะทอนคิดชวย

ใหลูทางการประยุกตและการบูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ 

 (2) การพัฒนาทักษะ (Skill Development) การว ิเคราะหสะทอนคิดช วย

เสริมสรางทักษะตาง ๆ ทั ้งดานเทคนิควิชาชีพและการทำงานกับคน (Technical and Human 

Skills) ในลักษณะท่ีเปน Soft and Hard Skills. 

 (3) การเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื ่อการพัฒนาวิชาชีพตนเอง

ตอเนื่อง (CPD)  

ซ่ึงมีความสัมพันธดังแผนภาพท่ี 6.7 
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แผนภาพท่ี 6.7 สามบทบาทของการวิเคราะหสะทอนคิดในกระบวนการ CWIE 

  ท่ีมา: Harvey et.al., 2010 

 

2) เจมส อี กริพฟนและคณะ (Griffin et.al., 2010) ไดพัฒนาอินโคเรโมเดล (InCoRe 

Model)  ข ึ ้นท ี ่มหาว ิทยาล ัยจอห นส ันและเวลส   (Johnson & Wales University) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื ่อใหนักศึกษาไดใชเป นเครื ่องมือในการประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

ตามระบบ CWIE ทั้งกอน ระหวาง และหลังการไปปฏิบัติ CWIE  โดยอินโคเร (InCoRe) เปนชื่อยอ

จาก 3 คำ ไดแก  

 (1) Integration หรือ บูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน 

 (2) Coordination หรือการประสานงานระหวางการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา

ระหวางคณาจารย ผูบริหารและเจาหนาท่ี CWIE  
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 (3)  Reflection หรือ การวิเคราะหสะทอนคิดของนักศึกษาตอผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcome) 

 InCoRe Model ในภาพรวมเปนการประกันการวิเคราะหสะทอนคิดในชวงเวลา 

ตาง ๆ ของหลักสูตร 4 ป ทั้ง 3 มิติ คือ ระหวางการศึกษาวิชาเอก วิชาศึกษาทั่วไป และระหวางการ

ปฏิบัติ CWIE ดังท่ีแสดงไวในแผนภาพท่ี 6.8    

 

แผนภาพท่ี 6.8 อินโคเรโมเดล  

ท่ีมา: Griffin et.al., 2010 

 

ในสวนที่เกี ่ยวของกับการวิเคราะหสะทอนคิดของนักศึกษาในชวงการปฏิบัติงาน 

CWIE การวิจัยท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือ InCoRe กับนักศึกษา CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาในชวงป 

พ.ศ.2550-2553 พบวา (1) การวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection) เปนเรื่องที่สำคัญที่สุด

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการกำหนดประเด็นกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน CWIE โดยท่ี
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การวิเคราะหสะทอนคิดไดชวยใหเกิดกระบวนการเชื่อมโยงประสบการณปจจุบันกับประสบการณ 

ที่มีมากอนในความพยายามที่จะใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูในสาขาวิชาและประสิทธิภาพการทำงาน

ของแต ละคน  และ (2) ผลการสำรวจเร ื ่อง “Proficiency” ของน ักศ ึกษา CWIE เก ี ่ยวกับ 

“Competencies” ที ่พ ึงประสงคด านความร ู และทักษะ (Disciplinary Knowledge and Skill)  

ความเปนนักวิชาชีพและจรรยาบรรณการทำงาน (Professionalism and Work Ethic) การแกปญหา 

(Problem-Solving) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานรวมกับผูอื่น (Collaboration)  

ปรากฏว าน ักศ ึกษา CWIE ส วนใหญ (เก ิน 85% ของน ักศ ึกษา CWIE) ม ี  Proficiency ของ 

Competencies ตามท่ี CWIE กำหนด 

 ผูวิจัยไดสรุปผลการจัดและดำเนินการ InCoRe Model ของสถาบันอุดมศึกษา

แหงนี ้ว า “เปนศูนยกลางของการปฏิรังสรรคการจัดหลักสูตร CWIE  ซึ ่งรวมถึงการพัฒนาการ

วิเคราะหสะทอนคิดของนักศึกษาตอสมรรถนะท่ีกำหนดเปนสวนสำคัญของหลักสูตร CWIE ” 

3) แพทริเซีย ลูคาส (Lucas, 2017) ไดเสนอใหการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical 

Reflection) เปนสวนสำคัญของหลักสูตร CWIE ในประเทศนิวซีแลนดโดยการสรางแบบวิเคราะห

สะท อนค ิดช ื ่อว า  “The Transactional Model of Critical Reflection” เน นความส ัมพ ันธ

เกี่ยวเนื่องของ 3 องคประกอบ ไดแก “นักศึกษา สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเปน

สวนของระบบการจัดการเรียนรู CWIE ที่จำเปนตองมีปฏิสัมพันธตอกันเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน

ทุกฝาย” ดังแสดงในแผนภาพท่ี 6.9 
 

 

แผนภาพท่ี 6.9 โมเดลการวิเคราะหสะทอนคิดของ Lucas (2017)  

ท่ีมา: Lucas, 2017 

หมายเหตุ  CR - Critical Reflection, E = Experience, TP = Theory and Practice  

และ A = Assessments/Pedagogy/Academic Supervision 
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ผูที่เสนอโมเดลนี้เชื่อมั่นวา การสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธ (Interactions) ใน 3 ลักษณะ 

ไดแก (1) ระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ (2) ระหวางนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และ  

(3) ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการโดยทุกฝายย ึด “การทำงานรวมกัน” 

(Collaboration) โดยใชระบบการวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection) เปนเครื่องมือสำคัญ

ของหลักสูตร CWIE จะชวยใหการจัดและการดำเนินการ CWIE มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ท้ังดานการพัฒนา Professionalism และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

4.3 การเขียนบันทึกการวิเคราะหสะทอนคิดตามหลักสูตร CWIE (Reflective Writing)   

การจัดใหมีการวิเคราะหสะทอนคิดเปนกิจกรรมและกระบวนการในหลักสูตร CWIE   

เปนการจัดตามระบบของการจัดและดำเนินการ CWIE  ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก (1) กอนไป

ปฏิบัติงาน CWIE (2) ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการ  (3) หลังจากการปฏิบัติงาน 

CWIE การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดจึงตองทำทั ้ง 3 ชวง ตามวัตถุประสงคของแตละชวงท่ี

สอดคลองกับท่ีกำหนดในหลักสูตร CWIE โดยมีขอท่ีควรคำนึงถึงดังตอไปนี้ 

1) เขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดผลลัพธการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติ CWIE  

ที่คาดวาจะไดรับหรือกำลังเผชิญอยู หรือที่ผานไปแลว ในดานตาง ๆ อาทิ ดานวิชาการ (Academic: 

Skill Development, Problem Solving) ดานวิชาชีพ (Professional: Ethics, Teamwork, Career 

Knowledge) และดานสวนตัว (Personal: Maturity, Self-Confidence) เปนตน 

2) การเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิดเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการบันทึกความสำเร็จ ปญหา

และขอที ่ควรแกไขในการทำงาน ซึ ่งเปนการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดเกี ่ยวกับประสบการณ 

ของตัวผูเขียนตองานที่ทำ เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติงานในอนาคต จึงควรเขียนใหกะทัดรัดและ

ตรงประเด็น 

3) บทวิเคราะหสะทอนคิดท่ีดี ควรมีลักษณะสำคัญอยางนอย 2 ประการ ไดแก 

(1) บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ 

(2) ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธการเรียนรูจากประสบการณ 

4) มีการใชหลักฐานประกอบการเขียนบทวิเคราะหสะทอนคิด โดยควรเก็บรวบรวม

บทวิเคราะหไวเปนหลักฐานของการมีประสบการณ รวมทั ้งมีการใชหลักฐานทางวิชาการ เชน 

กรณีศึกษาหรือการอางอิงทฤษฎีเพ่ือใชเปนหลักประกอบการแสดงความเห็นและการปฏิบัติวิชาชีพ 

5) เนื้อหาของบทวิเคราะหสะทอนคิด มักจะประกอบดวย 

(1) บันทึกงานท่ีทำหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสั้นๆ และกะทัดรัดตรงประเด็น 

(2) การสะทอนคิด ทบทวนประสบการณท่ีไดรับกอนเขียน 
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(3) เลือกตัวอยางท่ีเก่ียวของท่ีนาสนใจและชวยใหเกิดการเรียนรู เริ่มตนเขียนใน

ประเด็นท่ีตองการเขียนแลวเลือกตัวอยางมาสนับสนุนประเด็น 

6)  วางโครงสรางการบทวิเคราะหสะทอนคิดโดยอาศัย Reflective Learning Cycle: 

Plan       Act       Observe       Reflect ดังแผนภาพท่ี 6.10 

 

 

แผนภาพท่ี 6.10  วงจรการทำวิเคราะหสะทอนคิด 

 

ดำเนินการเขียนใหครบวงจรเริ่มตั้งแต Plan   Reflect และอธิบายไมใชแตเพียง

เกิดอะไรข้ึน แตระบุดวยวา ทำไมจึงเกิดข้ึนและจะปรับปรุงใหดีข้ึนไดอยางไร 

 

4.4 หนวยงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบการวิเคราะหสะทอนคิด ประกอบดวย   

1) คณาจารยนิเทศของแตละหลักสูตร รวมกับผู นิเทศจากสถานประกอบการ 

กำหนดเนื ้อหาสาระและประเด็นตาง ๆ รวมทั ้งรูปแบบ (Template) พรอมกรอบและแนวทาง 

ของบทวิเคราะหสะทอนคิดของหลักสูตร CWIE  

2) นักศึกษา CWIE เปนผู เขียนบันทึกบทวิเคราะหสะทอนคิดตามรูปแบบและ

เนื้อหาสาระที่กำหนดในขอ 1 ซึ่งอาจจะเปนบันทึกรายวัน (Journal) หรือรายสัปดาห (Blog) เพื่อใช

ประโยชนของนักศึกษา CWIE เอง  รวมทั้งอาจเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

3) นักศึกษาและคณาจารยใชเปนเอกสารในการสัมมนาหลังการปฏิบัติ CWIE   

เพ ื ่อเป นข อม ูลประกอบการจ ัด CWIE คร ั ้งต อไป รวมทั ้งใช ในการปร ับปร ุงหล ักส ูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานประกอบการใหดียิ่งข้ึน 
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ตัวอยางของแบบวิเคราะหสะทอนคิด (Template) 

ผู  เข ารับการศึกษาอบรมสามารถศึกษาตัวอยางของแบบวิเคราะหสะทอนคิด 

จากหัวขอนี้  ซ่ึงมี 3 ตัวอยาง ไดแก 

1) รายงานประจำสัปดาห ซึ ่งจัดทำขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน CWIE   

8 เดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดวิเคราะหสะทอนคิดผลจากการปฏิบัติงานในมิติความรู 

ทักษะ คานิยม และปญหาท่ีนักศึกษาไดรับหรือประสบในรอบสัปดาห 

2) รายงานประจำ 2 สัปดาห ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน CWIE  

8 เด ือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีได ว ิเคราะหสะทอนคิดผลการพัฒนา 10 ทักษะ 

ท่ีตลาดแรงงานตองการ ท่ีสำรวจโดย World Economic Forum’s Global Agenda Council  

3) แบบวิเคราะหสะทอนคิดการพัฒนาสมรรถนะ  ซึ่งแบงเปน 3 สวน โดยสวน

แรกเปนสวนที่นักศึกษาตองทำกอนไปปฏิบัติงาน CWIE สวนที่ 2 ที่นักศึกษาตองทำในระหวาง

ปฏิบัติงานซึ่งอาจกำหนดใหสงทุก 2 สัปดาหหรือทุกเดือน  และสวนที่ 3 ที่นักศึกษาตองทำหลังการ

ปฏิบัติงาน CWIE  
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E-mail:      เบอรโทรศัพท:     

ระหวาง    /      /   ถึง   /      /  

 

 

ความรูท่ีไดรับ:  

 

ตัวอยางของการนำความรูนี้ไปใชประโยชนในอนาคต:  

 

ทักษะท่ีไดรับในสัปดาหนี้: 

 

ตัวอยางของการนำทักษะนี้ไปใชประโยชนในอนาคต: 

 

คานิยมท่ีไดรับในสัปดาหนี้: 

 

ตัวอยางของการนำคานิยมนี้ไปใชประโยชนในอนาคต: 

 

ปญหาท่ีประสบในสัปดาหนี้: 

 

วิธีแกปญหา สาเหตุท่ีแกดวยวิธีนี้  และสิ่งท่ีไดเรียนรู: 
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คำแนะนำการเขียนรายงานประจำสัปดาห 

 

ในแตละสัปดาห นักศึกษาตองทำรายงานเพื่อวิเคราะหสะทอนคิดเกี่ยวกับความรู ทักษะ 

คานิยมที่ไดรับ และการแกปญหาที่เกิดระหวางปฏิบัติงาน CWIE เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนและ

แยกแยะประสบการณที่ไดรับในแตละสัปดาห และสามารถถายโอนสิ่งที่ไดรับไปใชในสถานการณอ่ืน

ไดอยางเหมาะสมในลักษณะการบูรณาการบนฐานของความรูเดิม  นอกจากนี้ รายงานดังกลาว 

ยังใชเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย  โดยนักศึกษาถูกกำหนดใหสงรายงานทุกสัปดาห

แกอาจารยผูประสานงานโครงการฯ ผานทาง LINE Group ที่สรางขึ้นเพื่อนักศึกษากลุมสหกิจศึกษา 

8 เดือน 

โดยรายงานประจำสัปดาหมีสวนประกอบ ดังนี้ 

1. ความรูที่ไดรับ ใหนักศึกษาคิดทบทวนการทำงานในสัปดาหที่ผานมา แลวเขียนแจกแจง

ความรูท่ีไดรับเปนขอ ๆ  เชน  

 1.1  ไดเรียนเรื่อง 7  Wastes จากการอบรม 

  1.2  ไดเรียนเรื่อง Lean Manufacturing จากการศึกษาดวยตนเอง 

2. ตัวอยางของการนำความรู น ี ้ไปใช ประโยชนในอนาคต ใหน ักศึกษาเชื ่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมวา ความรูท่ีไดรับนี้สามารถนำไปใชประโยชนอะไรไดบางในอนาคต เชน 

2.1 เรื่อง 7  Wastes สามารถนำไปใชเพ่ือประกอบการออกแบบกระบวนการทำงาน 

 2.2  เรื ่อง Lean Manufacturing สามารถนำไปใชเพื่อออกแบบระบบจัดเก็บอะไหล 

ของแผนก 

3. ทักษะที ่ไดร ับในสัปดาหนี ้  ใหนักศึกษาคิดทบทวนการทำงานในสัปดาหที ่ผานมา  

แลวเขียนแจกแจงทักษะท่ีไดรับเปนขอ ๆ  เชน  

3.1 มีทักษะการใชงานเครื่องกลึงจากงานประจำท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 มีทักษะการเขียนแบบ 3D โดยใชโปรแกรม AutoCAD จากการออกแบบโตะวาง

ชิ้นงาน  

4. ตัวอยางของการนำทักษะนี ้ไปใชประโยชนในอนาคต ใหนักศึกษาคิดโดยเชื ่อมโยง 

กับประสบการณเดิมท่ีมีวา ทักษะจากขอ 3 สามารถนำไปใชประโยชนอะไรไดบางในอนาคต เชน 

4.1 ทักษะการใชงานเครื่องกลึงสามารถนำไปใชเพ่ือข้ึนรูปสวนประกอบของโครงงาน 

    4.2 ทักษะการเขียนแบบ 3D สามารถนำไปใชเพ่ือออกแบบตำแหนงวางตูเก็บชิ้นงานได 
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5. คานิยมที่ไดรับในสัปดาหนี้  ในที่นี้ คานิยม หมายถึง สิ่งที่นักศึกษาเห็นวามีคุณคาแลว

ยอมรับไวดวยความเชื่อวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง เชน การยอมรับวาความซ่ือสัตยเปนสิ่งท่ีดี โดยใหนักศึกษา

คิดทบทวนการทำงานในสัปดาหท ี ่ผ านมา แล วเข ียนแจกแจงคาน ิยมที ่ ได ร ู จ ักและเชื ่อวา 

เปนสิ่งท่ีถูกตองเปนขอ ๆ   

  5.1 ความปลอดภัยในการทำงานสำคัญท่ีสุด 

 5.2 ความมีน้ำใจตอเพ่ือนรวมงานเปนสิ่งท่ีควรทำ  

6. ตัวอยางของการนำคานิยมนี ้ไปใชประโยชนในอนาคต ใหน ักศึกษาเชื ่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมท่ีมีวา  คานิยมจากขอ 5 สามารถนำไปใชประโยชนอะไรไดบางในอนาคต เชน 

 6.1 “ความปลอดภัยในการทำงานสำคัญที่สุด” ตองใชเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน 

ท่ีกำหนดใน Work Instructions (WI)  

 6.2 “ความมีน้ำใจตอเพื ่อนรวมงานเปนสิ ่งที ่ควรทำ” ใชเมื ่อเพื ่อนรวมงานขอความ

ชวยเหลือและเราสามารถชวยได  ซึ่งจะทำใหความสัมพันธในที่ทำงานพัฒนาไปในระดับที่สนิทสนม

กวาเปนเพียงคนรูจัก 

7. ปญหาที ่ประสบในสัปดาหนี้  ใหนักศึกษาคิดทบทวนการทำงานในสัปดาหที่ผานมา  

แลวเขียนแจกแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนในสัปดาหท่ีผานมาเปนขอ ๆ  เชน  

 7.1 ถูกพนักงานพ่ีเลี้ยงตำหนิเรื่องสงงานไมทันตามกำหนด 

  7.2 งานท่ีสงพนักงานพ่ีเลี้ยงมีจุดท่ีคำนวณผิด   

8. วิธีแกปญหา สาเหตุที่แกดวยวิธีนี ้  และสิ่งที่ไดเรียนรู ใหนักศึกษาระบุทั้ง 3 ประเด็น 

ของแตละปญหาใหครบถวนแบบมีรายละเอียด เชน  

 8.1 “ถูกพนักงานพ่ีเลี้ยงตำหนิเรื่องไมกระตือรือรน”  

 - วิธีแกปญหา: ผมขอโทษ จากนั้นทุกครั้งที่พี่เลี้ยงลงไปหนางานผมขอตามไปดวย

ทุกครั้ง และผมสังเกตวิธีทำงานของพ่ี ๆ แลวทำตาม  

- สาเหตุที่แกดวยวิธีนี ้: เชื ่อวา ปญหาเกิดจากผมไมทราบวัฒนธรรมการทำงาน 

ของท่ีนี่  จึงสังเกตวิธีทำงานของทุกคน 

- สิ่งท่ีไดเรียนรู: การทำงานตองกระตือรือรน  การนั่งเลนมือถือเปนสิ่งไมถูกตอง  

 8.2 “งานท่ีสงพนักงานพ่ีเลี้ยงมีจุดท่ีคำนวณผิด”  

- วิธีแกปญหา: ผมขอโทษ รีบนำกลับมาแก และตรวจสอบซ้ำกอนสง 

- สาเหตุท่ีแกดวยวิธีนี้: การตรวจสอบซ้ำชวยลดโอกาสผิดพลาดได 

- สิ่งท่ีไดเรียนรู: กอนสงงานตองตรวจสอบซ้ำ  แมงานจะเรงรีบแตหากมีท่ีผิดอาจทำ

ใหเกิดความเสียหายรายแรง 
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เพื ่อสรางโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะที ่ตลาดแรงงานตองการตลอดระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงาน CWIE 8 เดือน นักศึกษาจึงไดรับมอบหมายใหหาโอกาสใชทักษะที่กำหนด จากนั้นตอง

ทำรายงานเพื่อใหนักศึกษาไดไตรตรองประสบการณที่ไดรับเพื่อใหเขาใจ และไดมุมมองกับวิธีปฏิบัติ 

ที ่เป นประโยชนในอนาคต โดยนักศึกษาถูกกำหนดใหส งรายงานทุก  2 สัปดาหแกอาจารย 

ผู ประสานงานโครงการฯ ผานทาง LINE Group ที ่สรางขึ ้นเพื ่อนักศึกษากลุ ม CWIE 8 เดือน  

ซ่ึงรายละเอียดเพ่ิมเติมมีดังนี้ 

1. นักศึกษาตองหาสถานการณในระหวางปฏิบัติงานเพื่อใช 10 ทักษะ ตอไปนี้ (ทักษะท่ี

ตลาดแรงงานตองการ สำรวจโดย World Economic Forum’s Global Agenda Council 2016) 

 1. การแกไขปญหาท่ีซับซอน   2. การคิดวิพากษ 

 3. การคิดสรางสรรค    4. การจัดการบุคคล 

 5. การประสานงานกับผูอ่ืน   6. ความฉลาดทางอารมณ 

 7. รูจักประเมินและตัดสินใจ   8. มีใจรักบริการ 

 9. การเจรจาตอรอง    10. ความยืดหยุนทางความคิด 

2. แลวเขียนบันทึกเพ่ือรายงาน 

- สถานการณ  

- สิ่งท่ีนักศึกษาทำ  

- ผลลัพธที่ได  ทั้งในแงผลลัพธเชิงรูปธรรม (งานสำเร็จหรือประหยัดคาใชจายหรือ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือไดรับคำชม) และเชิงนามธรรม (ความรูสึกของนักศึกษาและของเพ่ือนรวมงาน) 

- แนวทางปรับปรุงเพื่อใหผลลัพธออกมาดีกวาเดิมในโอกาสตอไป (เชน เปลี่ยนวิธี

นำเสนอ วิธีคิด การควบคุมอารมณ หรือวิธีดำเนินการอยางไร) 

โดยใหรายงานแยกเปน10 ทักษะ (หาก 1 ทักษะมีมากกวา 1 สถานการณ จะไดรับคะแนน

พิเศษ)  
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คำอธิบายทักษะ 

1. การแกไขปญหาที่ซับซอน (Complex Problem Solving) คือ ความสามารถในการนำ

ความรู ทักษะ และประสบการณที่มี มาใชในการวางแผนและจัดการแกไขปญหาภายใตเงื ่อนไข 

ท่ีซับซอนอยางเปนระบบใหลุลวง 

 ตัวอยางสถานการณ ไดแก 

- นักศึกษาตองรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับหลายกระบวนการ หลายแผนก เพ่ือจะ

ทำใหสำเร็จ นักศึกษาวางแผนการทำงาน (อยางไร) ทำงานไปตามลำดับขั้นตอน (ใหแจกแจง) จนได

ผลลัพธท่ีตองการ 

2. การคิดวิพากษ (Critical Thinking) คือ ความสามารถในการใชเหตุผลที่ถูกตองเพื่อชวย

ตัดสินใจ โดยพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย ประเมินแตละทางเลือกอยางระมัดระวังโดยใชเหตุผล 

แยกแยะความจริงกับขอคิดเห็น ไมเห็นคลอยตามขออางที่มีผูนำเสนอโดยงาย พยายามฝกตั้งคำถาม

ตอขอสงสัยหรือคำกลาวอางใหตรงประเด็นและเหมาะสมเสมอ 

 ตัวอยางสถานการณ ไดแก 

- ชิ้นงานที่ผลิตมีขอบกพรอง พนักงานคนหนึ่งเสนอทางแก (จากประสบการณ)  

เมื่อทำตามแลวความบกพรองลดลง นักศึกษาศึกษาขอมูลที่เกี ่ยวของโดยเฉพาะกรรมวิธีการผลิต

ชิ้นงาน แลวตั้งสมมติฐานวา สาเหตุของขอบกพรองมีอะไรบาง ประเมินความเปนไปไดของแตละ

สาเหตุ จนพบวา ขอเสนอดังกลาวเปนสาเหตุหนึ ่งจริง แตสาเหตุหลักยังไมไดร ับการแกไข  

จึงขออนุญาตศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบและสุดทายพบวา ความบกพรองหมดไป 

- หากนักศึกษาไดเขารวมประชุม เม่ือมีคนเสนอความคิดเห็นเรื่องใดก็ตาม นักศึกษา

ไมไดปกใจเชื่อในทันที นักศึกษาจะพิจารณาตัดสินเรื ่องนั้น ๆ โดยไมเห็นคลอยตามขอเสนอที่เขา

นำเสนอ และพยายามตั ้งคำถาม เพื ่อนำไปสู การคนหาความจริง และเพื ่อเปดโอกาสใหแก 

ความคิดใหมท่ีแตกตาง อันจะนำไปสูคำตอบท่ีสมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม 

3. การคิดสรางสรรค (Creativity) คือ ความสามารถในการริเร ิ ่ม สรางสรรคแนวทาง 

ในการทำสิ่งตาง ๆ เม่ือคิดแลวไดลงมือจนความคิดดังกลาวเกิดข้ึนจริง  เพ่ือจะทำได นักศึกษาควร 

- หมั่นแสวงหาความรูที่หลากหลายดวยการอาน ศึกษางานใหเขาใจจากผูรู  ฝกฝน

จนเกิดเปนทักษะ 

 - เปดใจกวางรับแนวคิดใหมท่ีแตกตาง 

ตัวอยางสถานการณ ไดแก 

- นักศึกษาเสนอแนวคิดปรับปรุงวิธีทำงาน ปรับปรุงเครื ่องจักรหรือเครื ่องมือ

สนับสนุนหรอืเทคโนโลย ีและนักศึกษารวมในทีมจนงานสำเร็จ 
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- เมื่อนักศึกษาไดเขารวมอบรมหรือประชุมตาง ๆ นักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนและ

ตอยอดไอเดียรวมกับพนักงานคนอื่นในแผนก เพื่อใหไดแนวทางใหม ๆ ในการทำงาน จนงานสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 

4. การจัดการบุคคล (People Management) คือ ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน

ดวยความเขาใจ เคารพในความแตกตาง และปรับพฤติกรรมตนเอง 

ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบหลายอยางจึงไมมีเวลาเลือก

หัวขอโครงงานให นักศึกษาในระหวางทำงานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษาคอยหาขอมูลและนำมา

พิจารณา กระทั่งเลือกได 3 เรื่องที่สามารถนำมาเปนหัวขอโครงงานได  นักศึกษาจึงนำเสนอและ

เปรียบเทียบทั้ง 3 เรื่อง ตอพนักงานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจึงเลือกให 1 เรื่อง โดยขอเพิ่มเติมขอบเขต

เรื่องดังกลาว  

- นักศึกษาตระหนักวา พนักงานที่ปรึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบหลายอยาง ทุกครั้ง 

ท่ีไดรับมอบหมายงาน นักศึกษาจึงขออนุญาตสรุปประเด็นใหท่ีปรึกษาฟงทุกครั้งเพ่ือใหแนใจวา เขาใจ

ถูกตองครบถวน และระหวางดำเนินงาน นักศึกษาจะขออนุญาตรายงานความคืบหนาเปนระยะ ๆ   

สุดทายงานออกมาดีดังตองการ (ตรงขามกับการที่นักศึกษาเกรงใจที่ปรึกษา เมื่อฟงจบไมกลารบกวน

เวลาถาม ระหวางดำเนินงานก็ไมกลารบกวนเวลาถาม สุดทายงานผิดพลาด ตองเสียเวลาเพิ ่มข้ึน 

เพ่ือแกไข และไมสามารถทำงานแลวเสร็จภายในเวลาท่ีตองการ) 

- นักศึกษาไดร ับมอบหมายใหทำงานเปนกลุ ม ซึ ่งจะตองมีการหารือ และ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนจำนวนมากยอมมีท้ัง 

ความคิดเห็นที่ตรงกันและความคิดเห็นที่ตางกัน นักศึกษาจึงตองรับฟงและนำความคิดเห็นที่ได 

มาปรับเพื่อใหไดความคิดเห็นใหม ๆ ที่ดียิ ่งขึ ้นกวาเดิม ซึ่งการรับฟงและเคารพในความคิดเห็น 

ที่แตกตางกันเหลานี้จะทำใหนักศึกษาเปนคนที่มีมุมมองในการทำงานที่กวางขึ้น และทำใหไดไอเดีย

หรือวิธีการในการทำงานและการแกปญหามากข้ึนอีกดวย 

5. การประสานงานกับผ ู อ ื ่น (Coordinating with others) คือ ความสามารถในการ

ประสานงานกับผูอ่ืนใหบรรลุเปาหมายโดยปราศจากขอขัดแยง  โดยนักศึกษาควร 

- ตระหนักวา แตละคนมีบุคลิกภาพที่ตางกัน นักศึกษาควรวิเคราะหหาจุดแข็งและ

จุดออนของเพื่อนรวมงาน พยายามประสานความแตกตางนี้  โดยนักศึกษาควรเริ ่มจากการสราง

สัมพันธที่ดี เสนอตัวชวยเหลือ ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด และมองโลกในแงบวกเพื่อใหทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได   

- พัฒนาทักษะการสื่อสาร (ฟงอยางตั้งใจ อานจับใจความ พูด เขียนและนำเสนอ

กระชับ ตรงประเด็น สรางความเขาใจท่ีตรงกัน)   
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ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทำงานท่ีตองเก่ียวของกับหลายแผนก ซ่ึงนักศึกษาตอง

เปนผูประสานงานกับบางแผนก ดวยความสามารถในการประสานงาน (โปรดระบุ) นักศึกษาไดรับ 

การยอมร ับจากทีมงาน ส ุดทายงานออกมาบรรล ุว ัตถ ุประสงค และนักศึกษาได ร ู จ ักและ 

ถูกอัธยาศัยกับพ่ีอีกแผนกดวย 

- งานที่นักศึกษารับผิดชอบตองการขอมูลจากพนักงานอีกทานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

หลายอยาง เขาจึงไมมีเวลาหาขอมูลใหนักศึกษา ดวยความสามารถในการประสานงาน (โปรดระบุ)  

สุดทาย นักศึกษาก็ไดขอมูลและทำงานไดเสร็จภายในกำหนด 

6. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) คือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณและความตองการของตนเอง (รูอารมณและความตองการของตนเอง ควบคุมอารมณและ

ความตองการได แสดงออกอารมณที่มีอยางเหมาะสม จูงใจ และใหกำลังใจตนเองได) เห็นใจผูอ่ืน  

(ใสใจผูอ่ืน เขาใจและยอมรับผูอ่ืน แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม) ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข (รูจักการให รูจักการรับ รูจักรับผิด รูจักใหอภัย เห็นแกประโยชนสวนรวม)   

 ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาถูกพนักงานคนหนึ่งตอวาดวยความเขาใจผิดในที่ประชุม แตนักศึกษา 

ไมตอบโต รอจนพนักงานคนดังกลาวพูดเสร็จ นักศึกษาจึงขอชี้แจงโดยไมแสดงอารมณโกรธหรือพูดจา

เสียดสี  และกลาวขออภัยที่ทำใหเขาใจผิด และเมื่อเขาใจกันดีแลว นักศึกษายังไดเสนอตัวชวยงาน

พนักงานคนดังกลาวเม่ือนักศึกษามีเวลาวางดวย   

- นักศึกษาปฏิบัต ิหนาที ่ผ ิดพลาดโดยที ่สามารถโยนความผิดใหแกผ ู อ ื ่นได  

แตนักศึกษาเลือกท่ีจะยอมรับความผิดพลาดดังกลาว  

- นักศึกษาไดร ับขาวรายบางอยางหรือถูกหัวหนางานตอวาในชวงเชาของวัน  

ซ่ึงสงผลให นักศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมท่ีเปนลบกับผูอ่ืน (เชน พูดจาไมดีหรือไมชวยเหลือแมตนเอง

ทำได) แตนักศึกษาสามารถควบคุมความรูสึกดังกลาว ไมแสดงออกในทางลบ  จนงานวันดังกลาวผาน

ไปดวยดี   

- นักศึกษาพบวามีพนักงานที ่ปฏิบ ัติต อนักศึกษาไมด ีอยางไมสมเหตุสมผล  

(เชน ไมเต็มใจใหบริการ  แสดงความฉุนเฉียว หรือปลอยใหรอนาน) นักศึกษาเชื ่อวาพนักงาน 

คนดังกลาวคงเจอเรื่องไมดีมาหรืองานยุงมาก จึงไมโกรธและแสดงความสุภาพตลอดการติดตอกับ

พนักงานคนดังกลาว 

- นักศึกษาไดร ับมอบหมายงานที ่เต็มไปดวยภาวะกดดัน ระหวางดำเนินการ

นักศึกษามีความเครียดและความหงุดหงิดอยูเปนระยะ แตนักศึกษาพยายามมองในแงดีและสามารถ

จูงใจตนเองใหทำงานตอไป จนงานสำเร็จ 
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7. รูจักประเมินและตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)  คือ ความสามารถใน

การคนหาทางเลือก ประเมินทางเลือก แลวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว  

นักศึกษาจะทำไดดีเม่ือ 

- เขาใจวัตถุประสงค  และปญหาหรือสถานการณ 

- หาขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจอยางเพียงพอ (เชน ตนทุน ยอดขาย จำนวน

พนกังาน คาไฟฟา เทคโนโลยีท่ีสามารถเลือกใชได เง่ือนไขของสถานประกอบการ)   

- วิเคราะหขอมูล (อาจเขียนกราฟดวย Excel เพ่ือเปรียบเทียบหรือดูแนวโนม)   

- สรางทางเลือก คาดคะเนความเปนไปไดของผลจากทางเลือกตาง ๆ  แลวจึง

ประเมินและตัดสินใจ  

ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาไดรับมอบหมายใหลดคาใชจายของกระบวนการหนึ่ง หลังเขาใจงานแลว 

นักศึกษาศึกษากระบวนการดังกลาววามีคาใชจายจากอะไรบาง จากนั้น นักศึกษาจึงหาตัวเลข

คาใชจาย หาวิธ ีทำงานและเทคโนโลยีที ่อาจใชทดแทน แลวคาดคะเนผลและคาใช จายของ 

แตละทางเลือก โดยแสดงผลในรูปของกราฟและตาราง แลวนำเสนอตอหัวหนางานเพื ่อเสนอ

ทางเลือกท่ี นักศึกษาเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 

- นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทำงานชิ ้นหนึ ่ง โดยสามารถใชโปรแกรมใดก็ได 

ในการสรางชิ้นงาน กอนลงมือทำ นักศึกษาจึงไดทำการศึกษาการทำงานของโปรแกรมจากหลาย ๆ 

โปรแกรมกอน เพื่อเปรียบเทียบวาโปรแกรมใดสามารถทำใหนักศึกษาสรางชิ้นงานออกมาไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ โดยใชเวลาไมมาก จนในท่ีสุดนักศึกษาก็สามารถทำงานสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

8. มีใจรกับริการ (Service Orientation) คือ ความมุงม่ันท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน แสดงใหเห็นวา

ความตองการของผูอื่น (ลูกคาหรือเพื่อนรวมงาน) คือ สิ่งสำคัญ  คาดการณความตองการแลวเสนอ

ความชวยเหลืออยางกระตือรือรน ซ่ึงการหม่ันทำขอ 8 จะสงผลใหนักศึกษาทำขอ 9 ไดดีข้ึน 

ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทำงานรวมกับผูอื ่น นักศึกษาประเมินวาสามารถ

ทำงานในสวนของตนไดภายในเวลาที่กำหนดอยางมีคุณภาพ จึงไดเสนอตัวเพื่อชวยงานผูอื่นโดยท่ี

ไมไดมีการรองขอ 

- ทุกครั้งที่มีเวลา เวลาตองเขารวมประชุม นักศึกษาจะเสนอตัวชวยเตรียมเอกสาร 

แจกเอกสารและเครื่องดื่มในท่ีประชุม แมไมใชงานท่ีตองทำ 

 - พนักงานมีงานที ่ตองรับผิดชอบหลายอยาง และมีงานดวนเขามาจึงขอความ

ชวยเหลือจากนักศึกษา ซึ ่งเมื ่อนักศึกษาพิจารณาแลวพบวาตัวเองมีความรู และความสามารถ 

ทางดานนี้ จึงรูสึกเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ 
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9. การเจรจาตอรอง (Negotiation) คือ ความสามารถในการโน มน าวใหผ ู อ ื ่นซ ึ ่ง มี 

ความคิดเห็นแตกตางจากตนเอง ยอมรับหรือยินยอมเปลี ่ยนตามอยางเต็มใจ สามารถควบคุม

สถานการณใหเปนไปตามที่ตองการ โดยไมเกิดความแคนเคืองหรือตอตาน สามารถแสดงใหคูเจรจา

เห็นวาผลลัพธท่ีจะไดเปนบวกกับท้ังสองฝาย (Win-Win Situation) ซ่ึงนักศึกษาจะโนมนาวใจผูอ่ืนได 

นักศึกษาตองสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจจากผูอ่ืนกอน  

ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาพบวาตัวเองไมสามารถทำงานสงพนักงานที่ปรึกษาไดทันตามกำหนด  

ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ไมควรทำ แตเมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้นแลวนักศึกษาจึงไปเจรจาตอรองกับพนักงาน 

ที่ปรึกษา เพื่อขอเลื่อนนัดหมายในการสงงานโดยตองทำการนัดหมายใหมและตองสงใหตรงเวลา 

ซ่ึงการเจรจานี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยท่ีพนักงานไมเกิดความแคนเคือง หรือตอวานักศึกษา 

- นักศึกษาไดรับมอบหมายใหใชโปรแกรมหนึ่งในการทำงาน ซึ่งนักศึกษายังใช 

ไมชำนาญมากนัก สงผลใหอาจจะตองใชเวลาในการศึกษาคอนขางนานและงานอาจจะเสร็จชากวา

กำหนดได นักศึกษาจึงเจรจาขออนุญาตพนักงานที่ปรึกษาใชอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถทำงานได

เหมือนกันมาใชในการทำงาน และกลับไปศึกษาการใชโปรแกรมท่ีไดรับมอบหมายในตอนแรกเพ่ิมเติม

เพื่อใหเกิดความชำนาญ ผลลัพธออกมาคือนักศึกษาใชเวลาทำงานนอยลงและงานมีคุณภาพ ทำให

นักศึกษาไดรับคำชมจากพนักงานท่ีปรึกษา 

10. ความยืดหยุนทางความคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับตัว

อยางรวดเร็วเพื่อใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป แตยังคงเปาหมายเดิมไว อาจเปนการปรับวิธี

ทำงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือจัดลำดับความสำคัญของงานใหเหมาะสมกับกลุมคนที่หลากหลาย 

ในหนวยงาน โดยนักศึกษาสามารถจัดการอารมณของตัวเอง (เชน ความไมชอบใจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง) 

และทำความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนรวมไปดวย   

ตัวอยางสถานการณ ไดแก  

- นักศึกษาทำงานที่ไดรับมอบหมายไปเยอะแลว แตหัวหนาขอเปลี่ยนแปลง ทำให

งานท่ีทำมาสูญเปลา นักศึกษาก็ยินดีทำโดยไมไดแสดงความไมพอใจ  

- นักศึกษามีวัตถุประสงคบางอยาง แตพนักงานที ่เกี ่ยวของไมใหความสะดวก 

นักศึกษาทำความเขาใจปญหาของเขา แลวปรับวิธีดำเนินงาน   

- นักศึกษามีนัดหมายกับพนักงานที ่ปรึกษาเพื ่อขอคำปรึกษาเร ื ่องโครงงาน  

แตพนักงานขอเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย และทำการนัดหมายใหมหลายครั้ง เนื่องมาจากพนักงาน 

มีภาระหนาท่ีและงานเรงดวนคอนขางเยอะ จึงยังไมสะดวกในการใหคำปรึกษา ซ่ึงนักศึกษาก็พยายาม

เขาใจและพยายามเตรียมขอมูลดานอื่น ๆ ไวรอ และทำการนัดหมายพนักงานใหมอีกครั้งในสัปดาห

ถัดไป 

ตัวอยางรายงานประจำ 2 สัปดาห 
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- ในตอนแรกนักศึกษาไดรับมอบหมายใหไปเรียนรูงานจากพนักงานคนหนึ่งในแผนก 

แตพนักงานที่ปรึกษาเปลี่ยนแปลงใหนักศึกษาเขารวมการอบรมแทน ซึ่งนักศึกษาก็ยินดีที่จะเขารวม

การอบรม เพราะตระหนักไดวาท้ังการเรียนรูงานและการเขาอบรมนั้นลวนทำใหนักศึกษาไดรับความรู

ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

 

 

 

 

แบบวิเคราะหสะทอนคิดในการปฏิบัติงาน CWIE  

สำหรับนักศึกษา 

 

ในการปฏิบัติงาน CWIE (Cooperative and Work-Integrated Education) ของนักศึกษา  

หล ักส ูตรได กำหนดผลการเร ียนร ู ท ี ่คาดหว ัง (Expected Learning Outcome, ELO) ในการ

ปฏิบัติงาน CWIE ไว  ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาดูไดท่ี https://...(ผูใชงานเติมเอง)  ผลลัพธท่ีคาดหวังนี้

มักเปนสมรรถนะ (Competencies) ในรูปของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ 

(Attributes) ท่ีนักศึกษาจะพัฒนาข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

การฝกวิเคราะหสะทอนคิด (Reflection) เพื ่อประเมินสมรรถนะของตนเองจะชวยให

นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงสมรรถนะที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นจากการเรียนในชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติงาน 

 CWIE  และตระหนักรูถึงความแตกตางระหวาง “สิ่งที่นักศึกษาสามารถเปนได” กับ “สิ่งที่นักศึกษา

กำลังเปน”  ซ่ึงการฝกวิเคราะหสะทอนคิดจะชวยลด “ความแตกตาง” นี้ได  

การวิเคราะหสะทอนคิดนี้ควรทำ “กอน” “ระหวาง” และ “หลัง” การปฏิบัติงาน CWIE  

เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ซ่ึงอาจใชแบบวิเคราะหสะทอนคิดนี้ประกอบการทำได  

โดยการวิเคราะหสะทอนคิด “ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE ” นั้น ควรทำมากกวา 1 ครั้ง เชน อาจให

ทำเดือนละครั้ง โดยใหสงทุกสิ้นเดือน   

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรายงานประจำ 2 สัปดาห 
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แบบวิเคราะหสะทอนคิด 

กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

 

 จากผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในการปฏิบัติงาน CWIE ของหลักสูตร ( https://...(ผูใชงานเติมเอง))   

 

1. สมรรถนะท่ีตองการพัฒนาในการปฏิบัติงาน CWIE  

    ใหทำเครื่องหมายกากบาทหนาสมรรถนะท่ีนักศึกษาตองการพัฒนาระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

 ผลการเรียนรู 1 ...  

 ผลการเรียนรู 2 ...  

 ผลการเรียนรู 3 ...  

 ผลการเรียนรู ... 4 

 … 

 

2. เหตุผลท่ีเลือก 

   ใหเขียนบรรยายเหตุผลท่ีเลือกพัฒนาสมรรถนะตามขอ 1 โดยใหเหตุผลแยกทีละสมรรถนะท่ีเลือก 

 

3. สถานะปจจุบันของสมรรถนะท่ีเลือก 

ชือ่สมรรถนะ ระดบัของสมรรถนะ 

ยอดเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช ควรปรับปรุง 

      

      

      

 

4. เหตุผลท่ีเลือก “ระดับสมรรถนะ” ตามขอ 3 

     ใหเขียนบรรยายเหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกให “ระดับของสมรรถนะ” ตามขอ 3 ทีละสมรรถนะ โดย

ใหยกตัวอยางเหตุการณประกอบการใหเหตุผลดวย 
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แบบวิเคราะหสะทอนคิด 

ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

 

จากที่นักศึกษาไดเลือกสมรรถนะที่ตองการพัฒนาไวกอนเริ่มปฏิบัติงาน CWIE  จงวิเคราะห

สะทอนคิด (Reflection) ในประเด็นตอไปนี้   
 

 1. สถานะปจจุบันของสมรรถนะท่ีเลือก 

ชือ่สมรรถนะ 
ระดบัของสมรรถนะ 

ยอดเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช ควรปรับปรุง 

      

      

      
 

2. ใหเขียนบรรยายเหตุผลที ่นักศึกษาเลือก “ระดับของสมรรถนะ”เปนตามขอ 1 ทีละ

สมรรถนะ  โดยใหยกตัวอยางเหตุการณท่ีนักศึกษามีโอกาสไดแสดงสมรรถนะ 

3. ใหระบุชองวางสมรรถนะจากขอ 1 ที่ยังต่ำกวาระดับความคาดหวัง พรอมยกตัวอยาง

เหตุการณประกอบ 

 ตัวอยาง สมมติว านักศึกษาเลือก 3 สมรรถนะ ไดแก การคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) การสื่อสาร (Communication) และการรวมมือ (Collaboration) ซึ่งจากการปฏิบัติงาน 

CWIE ที ่ผ านมาไดผลลัพธ คือ นักศึกษาไดร ับคำชมจากพนักงานพี ่เลี้ยงวา นักศึกษามีทักษะ 

การสื่อสารท่ีดีโดยประเมินจากการนำเสนอและการตอบคำถามในการรายงานความกาวหนาโครงงาน

รอบลาสุด  ขณะที่งานโครงงานที่ไดรับมอบหมายไดรับคำชมจากพี่หัวหนาโครงงานวา เกิดจากการ 

ที่นักศึกษารูบทบาทหนาที่และประสานงานกับผูอื่นไดดี อยางไรก็ตาม นักศึกษาพบวา โครงงาน

ดังกลาวแกปญหาของเสียที ่เกิดขึ ้นไดนอยมาก ซึ ่งนาจะเกิดจากการที ่นักศึกษายังไมเข าใจ

กระบวนการ ไมไดคิดหาเหตุผลและหลักฐานประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น นักศึกษาจึงประเมินวา 

ทักษะการคิดวิเคราะหของตนเองยังต่ำกวาระดับที่คาดหวัง ซึ่งเปนชองวางระหวางสมรรถนะของ

ตนเอง 

4. ใหระบุแนวทางท่ีนักศึกษาจะใชเพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ียังต่ำกวาระดับท่ีคาดหวัง (ท่ีระบุใน

ขอ 3) มาเปนขอ ๆ โดยใหบรรยายเหตุผลท่ีเลือกแนวทางดังกลาวดวย 
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แบบวิเคราะหสะทอนคิด 

หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

 

จากที่นักศึกษาไดเลือกสมรรถนะที่ตองการพัฒนาไวกอนเริ่มปฏิบัติงาน CWIE  จงวิเคราะห

สะทอนคิด (Reflection) ในประเด็นตอไปนี้   

  

1. สถานะปจจุบันของสมรรถนะท่ีเลือก  

ชือ่สมรรถนะ ระดบัของสมรรถนะ 

ยอดเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช ควรปรับปรุง 

      

      

      

 

2. ใหยกตัวอยางเหตุการณที่นักศึกษามีโอกาสไดแสดงสมรรถนะตามขอ 1 ที่ประทับใจที่สุด 

สมรรถนะละ 1 ตัวอยาง โดยระบุสิ่งที่ไดทำ สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทำดังกลาว และตัวอยางความ

เปนไปไดของการนำสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชประโยชนในอนาคต 

3. จากขอ 1 ใหเขียนบรรยายเพ่ือตอบคำถามตอไปนี้ 

 - สมรรถนะใดที่นักศึกษาไดพัฒนาขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกอนการปฏิบัติงาน CWIE  

เหตุผลคืออะไร 

 - นักศึกษาม่ันใจในสมรรถนะใดของตัวเองมากท่ีสุด เหตุผลคืออะไร 

 - จากสมรรถนะทั้งหมดที่หลักสูตรคาดหวังใหนักศึกษามี นักศึกษาเห็นวา จากนี้ไปตนเอง

ควรพัฒนาสมรรถนะใดมากท่ีสุด เหตุผลคืออะไร 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 
คำสั ่ง    ขอความตอไปนี ้ ถาเห็นวาขอความใดถูกใหทำเครื ่องหมาย  ถาเห็นวาผิดใหทำ

เครื่องหมาย  หนาขอความ 
 
( ..... )  1. การวิเคราะหสะทอนคิด (Critical Reflection) เนนความสัมพันธเก ี ่ยวเนื ่องของ  

2 องคประกอบ ไดแก “นักศึกษา สถานประกอบการ” 
( ..... )  2. การวิเคราะหสะทอนคิดในหลักสูตร CWIE ควรกระทำ 3 ชวง ไดแก  
  (1) กอนไปปฏิบัติงาน CWIE (2) ระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
  (3) หลังจากการปฏิบัติงาน CWIE  
( ..... )  3. หนวยงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบการวิเคราะหสะทอนคิด ประกอบดวย  
  (1) ผูนิเทศจากสถานประกอบการ (2) นักศึกษา CWIE  
( ..... )  4. ตัวอยางของการทำวิเคราะหสะทอนคิด คือ มอบหมายใหนักศึกษา CWIE เขียนบันทึก

รายวัน (Journal) หรือรายสัปดาห (Blog)   
( ..... )  5.   ผูนิเทศตองเปนผูกำหนดเนื้อหาสาระและประเด็นตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบ (Template) 

พรอมกรอบและแนวทางของบทวิเคราะหสะทอนคิดของหลักสูตร CWIE ท่ีจะมอบหมาย
ใหนักศึกษาทำ 

( ..... )  6.  บทวิเคราะหสะทอนคิดท่ีดี ควรมีลักษณะสำคัญอยางนอย 2 ประการ คือ  
  (1) บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ (2) ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธการเรียนรูจากประสบการณ 
( ..... )  7. การวิเคราะหสะทอนคิดเปนกระบวนการท่ีชวยใหการเชื่อมโยงระหวางความรูเชิงทฤษฎี 

กับความรูเชิงปฏิบัติกระชับเปนรูปธรรม 
( ..... )  8. วงจรการทำ Reflective Learning Cycle คือ Plan > Act > Reflect 
( ..... )  9.  การเขียนวิเคราะหสะทอนคิดอาจทำเพื ่อคาดสิ ่งที ่จะไดร ับหรือสิ ่งกำลังเผชิญอยู  

หรือสิ่งท่ีผานไปแลว 
( ..... ) 10.  การวิเคราะหสะทอนคิดเปนการรายงานเพื่อตอบคำถามใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม 

อยางไร (5W1H) 
 
เฉลยแบบทดสอบ 
ขอความถูก ไดแกขอ 2, 4, 6, 7, 9   ขอความผิด ไดแกขอ 1, 3, 5, 8, 10 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 

6. ส่ือและเอกสารประกอบโมดูล 

 

วิจิตร ศรีสอาน. (2563).  กรอบพฤติกรรมภาวะผูนำ (กพภ) สถาบันพัฒนาภาวะผูนำและนวัตกรรม

สังคม. 

 

Advance H. E. (2011).  The UK Professional Standards Framework for Teaching and 

Supporting Learning in Higher Education. 

Bishop, G. ฿Blake, J. (2007/8).  Reflective Practice.  A Guide to Reflective Practice with 

Workbook.  University of Huddersfield. 

Drewery, D. UK. et.al. (2015).  The Influence of Cooperative Education and Reflection 

upon Previous Work Experiences on University Graduates Vocational Self-

Concept.  University of Waterloo, Canada. 

Griffin, J., et.al. (2010). A Study of Outcomes-Oriented Student Reflection during 

Internships: The Integrated, Coordinated, and Reflection Based Model of 

Learning and Experiential Education.  Journal of Cooperative Education and 

Internships.  44(2), 42-50. 

Harvey, M. et.al. (2010).  Aligning Reflection in the Cooperative Education Curriculum.  

Asia-Pacific Journal of Cooperative Education.  1(3), 137-152. 

Lucas, P, and Fleming. (2012). Reflection in Sport and Recreation Cooperative 

Education: Journal or Blogs?  Asia-Pacific Journal of Cooperative Education. 

13(1), 55-64. 

Lucas, P. (2017). Positioning Critical Reflection within Cooperative Education: A 

Traditional Model.  Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 18 (3), 257-

268. 

Lucas, P. (2019). Exploring Critical Reflection in Cooperative Education: A Case Study.  

Auckland University of Technology. 

Murdock, M.  (2019).  How to Reflect on Your Practice. Nursing in Practice. 29.01.2019. 

Practice-Based and Reflective Learning. (2019). Expert Guidance from Study Advise at 

the University of Reading, UK. 

 



193 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โมดูล 7 
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โมดลู 7  

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  
 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตยโชค โพธิ์สะอาด 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนผานสูดิจิทัล (Digital Transformation) หรือการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเขา

กับทุกภาคสวนและกระบวนการทำงานขององคการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางเห็นไดชัด ซึ่งการทราบถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 

ขั ้นตอนการบูรณาการและขับเคลื ่อนการใชดิจ ิทัล ตลอดจนขอควรคำนึงถึงที ่สำคัญ จะทำให 

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเขากับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) นั้นประสบความสำเร็จ และ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

ผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการกระบวนการจัด CWIE กับเทคโนโลยีดิจิทัล 

เขาดวยกัน มีความรู สามารถอธิบาย และสามารถระบุเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในกระบวนการจัด CWIE 

สำหรับแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง บงบอกถึงขั้นตอนของการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

บูรณาการเขากับการดำเนินงานการจัด CWIE วิเคราะหขอกำหนดของแอปพลิเคชันโดยใชพิมพเขียว 

การบริการ ตลอดจนการระบุฐานขอมูลและรายละเอียดของขอมูลท่ีสำคัญในการจัด CWIE ได 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีผูเขารับการศึกษาอบรมตามโมดูล 7 พึงไดรับ 

ประกอบดวย 

1) เขาใจการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน CWIE  

2) เลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดำเนินงาน CWIE ได 

3) อธิบายข้ันตอนของการวางแผนและขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขากับการดำเนินงาน 

CWIE  

4) วิเคราะหความตองการการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) ระบุฐานขอมูลและรายละเอียดขอมูลท่ีสำคัญในงาน CWIE 
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4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูสำหรับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดำเนินงาน CWIE  ประกอบดวย 

1) เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในการจัด CWIE  

2) การขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด CWIE  

3) ฐานขอมูล CWIE  

สำหรับสาระความรูในแตละเรื่องมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

4.1 เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในการจัด CWIE  

เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล สามารถนำมาบูรณาการเข าก ับกระบวนการการจ ัด CWIE  

ท้ังกระบวนการ ตั้งแตกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) กระบวนการกอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ) การเตรียมความพรอมใหนักศึกษา 

การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน CWIE เกี ่ยวของกับ 

การเตรียมความพรอมทางวิชาการ และความพรอมทางทักษะอาชีพ ซึ่งการจัด CWIE สามารถนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการในการชวยวางแผน และจัดการการเตรียมความพรอมโดยใชโปรแกรม

ประยุกตหรือแอปพลิเคชัน (Application) แพลตฟอรม (Platform) และการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) ที่เหมาะสม เชน ระบบทะเบียนและประเมินผล และระบบบริหารจัดการการอบรมและ

สะสมสมรรถนะ 

ทั้งนี้ ระบบทะเบียนและประเมินผลของแตละสถาบันอุดมศึกษา สามารถ

รองรับการเตรียมความพรอมดานวิชาการของนักศึกษาไดสมบูรณในระดับหนึ่ง การใชระบบบริหาร

จัดการการอบรมและสะสมสมรรถนะโดยเฉพาะในการเตรียมความพรอมทางทักษะอาชีพจะทำให

การจัด CWIE มีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ ้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดรายการ 

ของทักษะที่จำเปน เชน ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณงานอาชีพ ฯลฯ 

จัดหาผูอบรมในเรื่องดังกลาว และเปดใหนักศึกษาเขารับการอบรมในเรื่องนั้น ๆ แลวเก็บสะสมไวใน

ระบบ ซึ่งระบบบริหารจัดการการอบรมและสะสมสมรรถนะนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณา 

นำระบบทะเบียนและประเมินผลที่มีอยูแลวมาขยายความสามารถ หรือปรับใชกับกระบวนการ 

ในการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน CWIE ได 

นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกตาง ๆ เชน การพิจารณาความพรอมทางทักษะอาชีพ

บางทักษะมีความจำเปนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาใดมากเปนพิเศษ หรือทักษะใดของนักศึกษา 

ที่สถานประกอบการประเมินแลวไดแตกตางจากทักษะอื่นอยางมีนัยสำคัญ เปนตน ซึ่งการวิเคราะห



196 
 

เชิงลึกเหลานี้แตกตางกันไปตามบริบทของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะสามารถนำมาชวยวางแผน

ในการจัด CWIE ไดเปนอยางดี 

1.2) การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา CWIE  

โดยทั่วไปแลว สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา 

CWIE ไดจากขอมูลของระบบทะเบียนและประเมินผลของแตละสถาบันอุดมศึกษา เชน การพิจารณา

เกรดเฉลี่ย รายวิชากอนออกปฏิบัติงาน CWIE  สถานะของนักศึกษา และประวัติการลงโทษทางวินัย 

เปนตน 

1.3) การจัดหางานคุณภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาควรมอบใหคณาจารยหรือบุคลากรที่ทำหนาที่เกี่ยวกับ 

CWIE ดำเน ินการประชาส ัมพ ันธ หล ักส ูตร  CWIE ก ับสถานประกอบการโดยการวางแผน 

การประชาสัมพันธ และดำเนินการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ที่เหมาะสม ทั้งชองทางดั้งเดิม 

เชน จดหมาย และชองทางดิจิทัล เชน e-mail, YouTube หรือ Facebook ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 

ควรพิจารณาใหมีการโตตอบสองทาง กรณีสถานประกอบการมีขอสงสัยในการรวมกันจัด CWIE   

ในกรณีที่ตองมีการหารือกันในรายละเอียด การใชเทคโนโลยีในการประชุมทางไกลจะชวยอำนวย

ความสะดวกไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาควรเก็บสถิติและขอมูลของสถานประกอบ 

ท่ีเคยรวมจัด CWIE กับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใชประกอบการคัดเลือกงานท่ีมีคุณภาพใหกับนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาใหสถานประกอบการเสนองานผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส หรือ

ระบบเสนองาน และจับคูงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคุณภาพของงาน เพื่อประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินการตอไป ดังแสดงตัวอยางหนาจอของระบบในแผนภาพท่ี 7.1 
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แผนภาพท่ี 7.1 ตัวอยางหนาจอของระบบเสนองาน และจับคูงาน  

ท่ีมา: ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2563 

 

1.4) การประชาสัมพันธงานท่ีผานการรับรองใหนักศึกษาทราบ 

นอกจากการประกาศงานที่ผานการรับรองทางชองทางตาง ๆ ใหนักศึกษา

ทราบแลว สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาประยุกตใชระบบเสนองาน และจับคูงานในการอำนวย

ความสะดวกใหกับท้ังสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาในการสมัครงาน CWIE  

1.5) การสมัครงาน CWIE  

สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาประยุกตใชระบบเสนองาน และจับคูงาน 

ในการอำนวยความสะดวกนักศึกษาในการสมัครงานและสงเอกสารตาง ๆ ทั้งนี้ ระบบเสนองาน และ

จับคูงานควรมีความสามารถเพ่ิมเติมในการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครใหตรงกับคุณสมบัติ

ท่ีสถานประกอบการตองการ 
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1.6) การจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ 

สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหสถานประกอบการดำเนินการคัดเลือก

นักศึกษาอยางอิสระ และตรงกับความตองการของสถานประกอบการอยางแทจริง และไดประโยชน

รวมกันทุกฝาย ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกในการใชระบบสอบออนไลน รวมถึง

การใชเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเพ่ือสัมภาษณและคัดเลือกผูสมัคร 

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาใชการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) และการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) ในการจับคูทักษะที่สัมพันธกัน (Skill 

Matching) ระหวางงานและนักศึกษา 

1.7) การประกาศผลการสมัครงาน CWIE  

สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชชองทางดิจิทัลในการประกาศผลการสมัครงาน 

ตลอดจนผานทางระบบเสนองาน และจับคูงาน 

1.8) การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะประชุมรวมกันระหวางคณาจารย

นิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา กอนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงงานที่ตนตอง

ปฏิบัติ และสรางความคุนเคยระหวางกัน สามารถพิจารณาใชการประชุมทางไกลเพื่ออำนวยความ

สะดวกได 

1.9) การสงจดหมายสงตัวนักศึกษา 

การบริหารจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE นั้น จะมีประสิทธิภาพและ 

มีความสะดวกเปนอยางมากหากสถาบันอุดมศึกษาใชโปรแกรมประยุกตและแพลตฟอรมในการ

จัดการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาใชระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE ที่อำนวยความ

สะดวกตั้งแตการสงตัวนักศึกษา หรือบูรณาการเขากับระบบจัดหา และจับคูงานในกระบวนการ 

กอนหนา ซึ่งจดหมายสงตัวสามารถสงผานทางชองทางดั้งเดิมที่เปนเอกสารไปพรอมกับนักศึกษา  

ทางอีเมล ตลอดจนผานระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  

1.10) การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหนักศึกษา 

  เพื่อคุมครองการเจ็บปวยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการปฏิบัติงาน

และจากการเดินทางตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2) กระบวนการระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

2.1) การรายงานตัวปฏิบัติงาน CWIE ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษาตองเขารายงานตัวกับสถานประกอบการ พรอมท้ังสงขอมูลเก่ียวกับ

ท่ีพักระหวางปฏิบัติงาน และบุคคลและท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และขอมูลรายละเอียด
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งาน ตำแหนงงาน ผูนิเทศงาน มายังสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถสงไดทางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

หรือระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  

2.2) การสงแผนการทำงานของนักศึกษา 

นักศึกษาตองประชุมรวมกับผูนิเทศงาน เพ่ือกำหนดแนวทางและแผนการทำ

โครงงานเปนรายสัปดาห พรอมสงแผนการทำงานนี้ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทำเปนเอกสารประกอบ 

ใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคำปรึกษาและนิเทศงาน ซึ่งสามารถสงไดทางแบบฟอรม

อิเล็กทรอนิกส หรือระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  

2.3) การนิเทศงาน CWIE  

การที ่คณาจารยประจำสาขาวิชาเดินทางไปเยี ่ยม ใหคำปรึกษาแนะนำ

เกี่ยวกับการทำงานแกนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการและทักษะการทำงาน ณ สถานประกอบการ 

รวมทั ้งต ิดตามความกาวหนาในการทำงานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษานั้น  

จะประกอบดวยข้ันตอนทางเอกสาร และระเบียบตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา

ควรพิจารณาใชระบบจัดการการออกปฏิบัติงานที ่มีความสามารถในการอำนวยความสะดวก 

ในการวางแผนและนัดหมายการนิเทศ การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคณาจารยนิเทศ 

การวางแผนและใหขอมูลการเดินทาง โดยเฉพาะการระบุตำแหนงที่แมนยำและการนำทาง ขอมูล 

ที่เกี ่ยวของกับงานของนักศึกษา ตลอดจนขอมูลอื่น ๆ อันจะเปนประโยชนในการนิเทศนักศึกษา  

ซึ ่งแสดงตัวอยางของระบบในแผนภาพท่ี 7.2 ในกรณีที ่มีความจำเปน คณาจารยสามารถนิเทศ

นักศึกษาผานการประชุมทางไกลได 
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แผนภาพท่ี 7.2 ตัวอยางหนาจอแสดงขอมูลเพ่ือการนิเทศงานของระบบจัดการการปฏิบัติงาน CWIE 

ท่ีมา: ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2563  

 

2.4) การใหคำปรึกษาของคณาจารยนิเทศ 

คณาจารยนิเทศอาจใหคำปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษานอกเหนือจากการไป

นิเทศ ซึ่งอาจทำไดโดยการใชสื ่อตาง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันไลน เฟซบุค โทรศัพท อีเมล และการ

ประชุมทางไกล เปนตน 

2.5) การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

หากสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะใหมีการติดตามความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห หรือทุก 2 สัปดาห 

ผ านระบบจัดการการออกปฏิบ ัต ิงาน หร ือจ ัดประช ุมทางไกลเพื ่อนำเสนอความกาวหนา 

ในการปฏิบัติงานโดยมีหรือไมมีอาจารยรวมอยูก็ได 
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2.6) การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน CWIE ของนักศึกษา 

ในกรณีที่สถานประกอบการมีความประสงคจะใหสถาบันอุดมศึกษารวมใน

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจพิจารณาใชการจัดประชุมทางไกลเพื ่ออำนวย 

ความสะดวกในการมีสวนรวมของคณาจารยและสถาบนัอุดมศึกษา 

2.7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผูนิเทศงาน 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส หรือระบบ

จัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  ในการใหคณาจารยและสถานประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา เพ่ือความสะดวกของผูประเมิน และการเก็บขอมูลท่ีสามารถนำไปวิเคราะหไดทันที 

3) กระบวนการหลังการปฏิบัติงาน CWIE   

3.1) การจัดกิจกรรมสัมมนา 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถอาศัยขอมูลจากระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

CWIE ในการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาจัดเก็บการนำเสนอและรายงานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใช

ในโอกาสตอไป 

3.2) การแจงผลประเมินการปฏิบัติงานโดยผูนิเทศงานใหนักศึกษาทราบ 

คณาจารย น ิ เทศสามารถแจ งให น ักศ ึกษาทราบถ ึงผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานและรายงานวิชาการไดทางระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  หรือระบบทะเบียน

และประเมินผล 

3.3) การแจงขอมูลยอนกลับใหสถานประกอบการทราบ 

สถาบันอุดมศึกษาควรแจงขอมูลยอนกลับใหสถานประกอบการทราบ  

อาจแจงโดยตรง หรือแจงเปนภาพรวมผานทางจดหมายขาว ชองทางดิจิทัล หรือระบบจัดการ 

การออกปฏิบัติงาน CWIE  ก็ได 

3.4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแลกเปล่ียนประสบการณระหวาง

คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา 

เพื ่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันการศึกษา  

โดยควรดำเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ซ่ึงสามารถใชเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเพื่ออำนวย

ความสะดวกได 

3.5) การเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน CWIE  

ขอมูลจากการประเมินผลโดยผูเกี ่ยวของจะถูกจัดเก็บไวในระบบจัดการ 

การออกปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ สามารถนำมาวิเคราะหดวยการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดตอไป 
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การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการ CWIE  สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 7.1 

ตารางท่ี 7.1 การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการ CWIE  

กระบวนการหลัก 

ในการจัด CWIE  

ข้ันตอน 

ของกระบวนการจัด CWIE  
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช 

กอน 

ปฏิบัติ CWIE 

การเตรียมความพรอมใหนักศึกษา • ระบบบริหารจัดการการอบรมและ

สะสมสมรรถนะ 

• ระบบทะเบียนและประเมินผล 

• การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) สรรถนะท่ีสำคัญ 

 การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา ระบบทะเบียนและประเมินผล 

 การจัดหางานคุณภาพ 

การประกาศงานใหนักศึกษาทราบ 

การคัดเลือกนักศึกษา  

การประกาศผลการคัดเลือก 

• ชองทางดิจิทัลในการสื่อสารและ 

ประชาสัมพันธ 

• ระบบเสนองาน และจับคูงาน 

• การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) การจับคูทักษะ 

ท่ีสัมพันธกัน (Skill Matching) 

• การประชุมทางไกลเพ่ือคัดเลือก

นักศึกษา 

การประชุมระหวางคณาจารยนิเทศ  

ผูนิเทศงานและนักศึกษา (ถามี) 

การประชุมทางไกล 

การประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษา  

การทำจดหมายสงตัวนักศึกษา ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

ระหวาง 

ปฏิบัติ CWIE 

การรายงานตัวของนักศึกษา  

ณ สถานประกอบการ 

ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การสงแผนการทำงานของนักศึกษา ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การนิเทศงาน ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การรายงานความกาวหนา (ถามี) ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การประชุมทางไกล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 7.1 การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการ CWIE  (ตอ)  

กระบวนการหลัก 

ในการจัด CWIE  

ข้ันตอน 

ของกระบวนการจัด CWIE  
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช 

หลัง 

ปฏิบัติ CWIE 

กิจกรรมหลังกลับจาก CWIE  ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

การประเมินผล ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน 

ระบบทะเบียนและประเมินผล 

การแจงขอมูลยอนกลับให 

สถานประกอบการทราบ 

ชองทางดิจิทัลในการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ 

การสัมมนาระหวาง 

สถานประกอบการ-สถาบันอุดมศึกษา 

การประชุมทางไกล 

การเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ ์

ของการดำเนินงาน CWIE   

การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

 

4) สรุปภาพรวมของกลุมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในการจัด CWIE  

จากแนวปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด CWIE ที่ไดกลาวมาแลว 

สามารถสรุปกลุมของเทคโนโลยีท่ีใชไดดังนี้ 

แอปพลิเคชัน (Apps) และดิจิทัลแพลตฟอรม – ระบบบริหารจัดการการอบรม

และสะสมสมรรถนะ ระบบเสนองาน และจับคูงาน ระบบการจัดการการปฏิบัติงาน CWIE  

การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) – การจับคูทักษะที่สัมพันธกัน (Skill 

Matching) การวิเคราะหเชิงลึกดานสมรรถนะและการดำเนินงานของหนวยงานที ่ดำเนินการ 

ดาน CWIE   

ชองทางการส ื ่อสารด ิจ ิท ัล – Website, E-mail, Facebook, Twitter, LINE, 

โทรศัพท, ระบบประชุมทางไกล 

โครงสรางพ้ืนฐาน – Computer, Network, Office Automation, Cloud 

เทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ เชน ระบบการระบุตำแหนง (Google Maps), E-Form 

(Google Form), Machine Learning 

จากภาพรวมข างต นสามารถสร ุปแอปพล ิ เคช ันและแพลตฟอร มท ี ่ ใช  

ตามกระบวนการ CWIE  ไดดังแผนภาพที่ 7.3 ซึ่งทั้งกระบวนการอาศัยโครงสรางพื้นฐาน ชองทาง 

การสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ ประกอบการดำเนินงาน 
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แผนภาพท่ี 7.3 แอปพลิเคชันและแพลตฟอรมท่ีใชตามกระบวนการ CWIE  

 

4.2 การขับเคล่ือนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด CWIE  

1) ข้ันตอนท่ีสำคัญของการขับเคล่ือนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด CWIE  

การขับเคลื ่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัด CWIE สามารถดำเนินการ 

ตามขั้นตอนหลัก ไดแก การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร และ 

การจัดหาและใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังแผนภาพท่ี 7.4  

 

แผนภาพท่ี 7.4 ข้ันตอนท่ีสำคัญของการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด CWIE  

 

สำหรับรายละเอียดสำคัญในแตละข้ันตอนมีดังนี้ 

กอน

• ระบบบริหาร
จัดการการอบรม
และสะสม
สมรรถนะ

• ระบบเสนองาน 
และจับคูงาน

• ระบบการจัดการ
การปฏิบัติงาน

• ระบบประชุม
ทางไกล

• การวิเคราะหขอมูล

ระหวาง

• ระบบการจัดการ
การปฏิบัติงาน

• ระบบประชุม
ทางไกล

• ระบบการระบุ
ตําแหนง

หลัง

• ระบบการจัดการ
การปฏิบัติงาน

• ระบบประชุม
ทางไกล

• การวิเคราะหขอมูล

การวางแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

การออกแบบ
สถาปตยกรรมองคกร

การจัดหาและใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
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1.1) การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

การขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จะตองเริ่มจาก

ทิศทางที่ถูกตอง ซึ่งจะตองมีการวางแผนที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนงาน

โครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน โดยมุงที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสราง

มาตรฐานการใชและใหบริการดิจิทัลภายในองคกร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุง

องคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถดำเนินการและใหบริการการจัด CWIE ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการบริหารจัดการดานดิจิทัลของแตละหนวยงานแตกตางกันออกไป

ตามแตละบริบท หนวยงานที ่มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการจัด CWIE ควรจัดทำแผนดิจิทัลรวมกับ

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการใชดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาหรือองคกร เพื่อใหการขับเคลื่อน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด CWIE ประสบความสำเร็จ 

การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลมีข้ันตอนหลักดังแสดงตามแผนภาพท่ี 7.5 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี 7.5 ข้ันตอนหลักของการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 

1.1.1)  การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ CWIE โดยรอบดานนิยม

ใช SWOT เปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ภายใน

องคกร วิเคราะหปจจัยที ่เปนโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ภายนอกองคกร  

ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานการเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี 

(Technological) สิ ่งแวดลอม (Environment) และกฎหมาย (Legal) หรือที ่เร ียกวา PESTEL  

เพ่ือนำเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลในข้ันตอนตอไป 

การประเมิน
สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร

กําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ ทิศทาง
ของยุทธศาสตร

กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย กลยุทธ
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1.1.2)  กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางของยุทธศาสตร 

เปนขั ้นตอนในการกำหนดเปาหมายแหงความสำเร็จในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของการจัด CWIE  

1.1.3)  กำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย  

กลยุทธ 

เปนข้ันตอนในการกำหนดเปาหมายและรายละเอียดของกลยุทธท่ีจะ

ทำใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด CWIE  เปนไปตามวิสัยทัศน 

2) การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร 

กลยุทธในการใชเทคโนโลยีด ิจ ิทัลขององคกร นั ้นจะตองบูรณาการเข ากับ

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถอาศัยสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture หรือ EA) 

บูรณาการและการขับเคลื ่อน ซึ ่งร ูปแบบของสถาปตยกรรมองคกรที ่นิยมนั ้นเปนแนวคิดของ 

Zachman TOGAF และ FEA (The Open Group, 2011; Zachman, 2020)  โดยไดพัฒนาใหอยู

ในรูปอยางงาย ประกอบไปดวยมิติ 5 ดาน ไดแก มิติทางดานธุรกิจ (Business) แอปพลิเคชัน 

(Application) ข อม ูล (Data) โครงสร างพื ้นฐาน ( Infrastructure) และความมั ่นคงปลอดภัย 

(Security) ดังแผนภาพท่ี 7.6 
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แผนภาพท่ี 7.6 ตัวอยางกรอบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)  

ท่ีมา: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, 2558 

 

โดยปกติแลวหนวยงานหลักที่ทำหนาที่บริหารจัดการดานดิจิทัลขององคกรหรือ

สถาบันอุดมศึกษา จะรับผิดชอบในมิติทางดานเทคนิคของเครื ่องมือในการบริหารจัดการขอมูล 

โครงสรางพื ้นฐาน ตลอดจนความมั ่นคงปลอดภัย สำหรับหนวยงานที ่มีหนาที ่ในการจัด CWIE  

จะมีบทบาทสำคัญ ในการทำงานรวมกับหนวยงานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกรเพื่อบูรณาการ

กลยุทธ (Strategy) และกระบวนการการดำเนินงาน (Business Process) เขากับมิติอื ่น ๆ ของ

สถาปตยกรรมองคกร โดยเฉพาะแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอรมที ่จะพัฒนาขึ ้นเพื ่อขับเคลื ่อน 

การดำเนินงาน 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปตยกรรม

องคกร สามารถยกตัวอยางได เชน หนวยงานจัด CWIE ตองการใหกระบวนการ CWIE ทั้งหมดอยูใน

รูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอรม ไมมีการใชกระดาษอีกตอไป ดังนั้น หนวยงานจะตองวิเคราะหวา
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จะตองจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชันใดบางในการดำเนินงานดังกลาว เชน ระบบจัดการ 

การปฏิบัติงาน CWIE  

สำหรับการขับเคลื ่อนกลยุทธ ของการจัด CWIE โดยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและ

สถาปตยกรรมองคกร สามารถยกตัวอยางได เชน หนวยงานมีเปาหมายในการจัดหางานคุณภาพท่ีตรง

กับทักษะและความสามารถของนักศึกษา 100% หนวยงานจัด CWIE สามารถใชกลยุทธการวิเคราะห

ข อมูลจากระบบการจับคู ท ักษะในการทำการจับคู ระหวางนักศึกษาและความตองการของ 

สถานประกอบการได 

นอกจากนี้กลยุทธดานดิจิทัลของหนวยงานที่จัด CWIE มักจะมีการครอบคลุม 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมอยูดวย 

3) การจัดหาและใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากที่ไดกลาวไววาหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัด CWIE จะมีบทบาทสำคัญในการ

ทำงานรวมกันกับหนวยงานบริการดิจิท ัลขององคกรเพื ่อบูรณาการกลยุทธ (Strategy) และ

กระบวนการการดำเนินงาน (Business Process) เขากับมิติอื ่น ๆ ของสถาปตยกรรมองคกร 

โดยเฉพาะแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอรมที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน หนวยงานจัด 

CWIE จะตองมีความสามารถในการวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลและ

แอปพลิเคชันท่ีรองรับการดำเนินงาน ไมวาการพัฒนาระบบนั้น จะใชบุคลากรของหนวยงานเอง หรือ

มอบหมายหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือแมแตใช

ผูรับเหมาจากภายนอก 

การวิเคราะหความตองการของผูใชและขอกำหนดของระบบ สามารถทำไดโดย 

การรวบรวมจากเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต ซึ่งเปนกระบวนการดั้งเดิมใชกัน 

นอกจากนี้ ในปจจุบัน ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่นิยมนำมาประกอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ไดแก การใชการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือการออกแบบการบริการ (Service Design) 

ตลอดจนการอาศัยพิมพเขียวการบริการ (Service Blueprint) เปนตน 

ทั้งนี้ พิมพเขียวการบริการเปนเครื่องมือที่เขาใจไดงายในการชวยวิเคราะหระบบ

อยางครบถวนและมีความรวดเร็ว ซึ่งสามารถยกตัวอยางพิมพเขียวการบริการของการจัดงานสัมมนา

ไดดังแผนภาพท่ี 7.7 จากภาพดังกลาวจะพบวาการวิเคราะหองคประกอบของการบริการจะอาศัย 

การเดินทางของผู ใช บร ิการเปนหลัก (Customer Journey) ซ ึ ่งการเดินทางของผู ใช บร ิการ 

จะกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ (Actions) กับรูปแบบการใหบริการ ซ่ึงเราสามารถระบุผูรับผิดชอบและ

องคประกอบของการใหบริการในแตละขั้นตอนได การวิเคราะหเชนนี้ สามารถนำมาปรับใชกับ 

การวิเคราะหขอกำหนดของระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพท่ี 7.7 ตัวอยางพิมพเขียวการบริการ (Service Blueprint)  

ท่ีมา: Schauer, 2020 
 

4.3 ฐานขอมูล CWIE   

การจัดการขอมูล CWIE  นอกจากจะเพื ่อประโยชนในการดำเนินการจัด CWIE  

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการผูเปนเจาของขอมูลแลว การจัดการขอมูลท่ีครบถวน

เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานดานนโยบายของการจัด CWIE   

จะชวยในการจัดสรรทรัพยากรและผลักดันการสนับสนุนตาง ๆ ในการจัด CWIE  ในภาพรวม 

ของประเทศ นอกจากนี้ การจัดการขอมูลยังควรคำนึงถึงมาตรฐานและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

โดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ีไมควรเปดเผยของสถานประกอบการ  

การจ ัดการและประมวลผลขอมูลเพ ื ่อให สามารถนำมาใช ในการดำเน ินงาน 

ของหนวยงานและการตัดสินใจของผูบริหาร จำเปนตองอาศัยการรวบรวมและจัดทำเปนฐานขอมูล 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถเรียกใชงานขอมูลดังกลาวผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ไดตลอดเวลา ฐานขอมูลที่จำเปนสำหรับการดำเนินงาน CWIE  มีดังนี้ (วิจิตร ศรีสอาน และคณะ, 

2552) 
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1) ระบบฐานขอมูลระดับนโยบายสวนกลาง ระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education Database: CWIE 

Database) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนระบบสารสนเทศ

ที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนฐานขอมูลกลาง ในการรวบรวมจัดเก็บผลการดำเนินงานดานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ใหบริการดาน CWIE แบบครบวงจร (One Stop Service) 

และเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการสงเสริม CWIE โดยระบบสารสนเทศนี้ จะชวย

อำนวยความสะดวก ใหแก สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษา อันไดแก การใช

ระบบชวยในการจับคูตำแหนงงาน ระหวางสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา การติดตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติ CWIE ตั้งแตเริ่มและระหวางการปฏิบัติ CWIE จนถึงการติดตามภาวะการมีงานทำ

หลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้สารสนเทศที่ไดจากระบบ สามารถนำไปใชเปนขอมูลเพื่อชวยในการ

สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานดานการจัดการศึกษาแบบ CWIE ได ซ่ึงสามารถเขาใชงานได

ท่ี https://cwie.mua.go.th  

 

 

แผนภาพท่ี 7.8 ระบบฐานขอมูลระดับนโยบายสวนกลาง 

ท่ีมา: https://cwie.mua.go.th  
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2) ฐานขอมูลระดับสถาบันอุดมศึกษา 

2.1) ฐานขอมูลการดำเนินงาน เปนสถิติขอมูลทั่วไป เชน ขอมูลการจัดสงนักศึกษา 

ไปปฏิบัติงาน จำแนกตามภาควิชา/คณะ ขอมูลการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ ขอมูลความพึงพอใจ

ตอการใหบริการดานตาง ๆ ของหนวยงาน CWIE เปนตน  

2.2) ฐานขอมูลนักศึกษา เชน ขอมูลสวนตัว รหัสประจำตัว ภาพถาย ขอมูล 

การลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษา ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเชื่อมโยงกับงานทะเบียนนักศึกษาได

โดยไมจำเปนตองจัดทำข้ึนใหม 

2.3) ฐานขอมูลสถานประกอบการ เชน ชื่อ สถานท่ีตั้งพรอมแผนท่ี ประเภทและ

ขนาดของสถานประกอบการ ตลอดจนรายนามผู ที ่สามารถติดตอประสานงานได ขอมูลการรับ

นักศึกษาปฏิบัติงาน หัวขอและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่นักศึกษาทำในอดีต คาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีนักศึกษาไดรับ เปนตน 

2.4) ฐานขอมูลการร ับน ักศ ึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (สำหร ับสถาน

ประกอบการ) เชน ขอมูลการรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จำแนกเปนรายปการศึกษา 

สาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลหัวขอและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่นักศึกษาเคยทำแลว 

ในอดีต ตลอดจนขอมูลแหลงติดตอประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน 

ซ่ึงจะเปนประโยชนในการรับสมัครพนักงานของฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดในอนาคต 

2.5) ฐานขอมูลการปฏิบัติงาน CWIE รายละเอียดขอมูลการออกปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาท้ังหมด รายละเอียดงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

โดยการจัดทำฐานขอมูลระดับสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวสถาบันอุดมศึกษา 

ควรออกแบบใหสามารถเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลางของ อว. ได เพื่อลด 

ความซ้ำซอนของการกรอกขอมูลในระบบ 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 

คำส่ัง เลือกคำตอบท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1. เทคโนโลยีดิจิทัลควรนำมาใชไดในกระบวนการใดของการจัด CWIE  

ก. กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

ข. ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

ค. หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

ง. ควรนำมาใชในทุกกระบวนการ 

 
2. เทคโนโลยีดิจิทัลขอใดไมเก่ียวของกับการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน 

CWIE  

ก. ระบบทะเบียนและประเมินผล 

ข. ระบบบริหารจัดการการอบรมและสะสมสมรรถนะ 

ค. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 
3. เทคโนโลยีดิจิทัลขอใดไมเก่ียวของการกับการจัดหางานคุณภาพใหกับนักศึกษา 

ก. เฟซบุค 

ข. อีเมล 

ค. ระบบเสนอและจับคูงาน 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 
4. เทคโนโลยีดิจิทัลขอใดไมเก่ียวของการกับการจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ 

ก. การประชุมทางไกล 

ข. ระบบเสนอและจับคูงาน 

ค. การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 
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5. เทคโนโลยีดิจิทัลขอใดไมเก่ียวของการกับการนิเทศงานนักศึกษา CWIE  

ก. ระบบ GPS 

ข. ระบบจัดการการออกปฏิบัติงาน CWIE  

ค. ระบบประชุมทางไกล 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 

6. เทคโนโลยีดิจิทัลขอใดไมเก่ียวของกับการประเมินผลการออกปฏิบัติงาน CWIE ของนักศึกษา 

ก. ระบบทะเบียนและประเมินผล 

ข. ระบบบริหารจัดการการอบรมและสะสมสมรรถนะ 

ค. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 

7. ขอใดเปนข้ันตอนหลักในการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด CWIE 

ก. การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล > การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร > การจัดหาและใช

งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข. ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร > กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง

ของยุทธศาสตร > กำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

ค. การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ > การออกแบบแอปพลิเคชั่น > การออกแบบ

ฐานขอมูล 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 

8. ขอใดเปนข้ันตอนหลักในการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ก. การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล > การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร > การจัดหาและใช

งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข. ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร > กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง

ของยุทธศาสตร > กำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

ค. การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ > การออกแบบแอปพลิเคชั่น > การออกแบบ

ฐานขอมูล 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 
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9. การออกแบบการบริการ (Service Design) และพิมพเขียวการบริการ (Service Blueprint) 

สามารถนำมาชวยในกิจกรรมในขอใด  

ก. การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 

ข. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

ค. การวิเคราะหความตองการของผูใชและขอกำหนดของระบบ 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 
10. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับฐานขอมูล CWIE  

ก. การจัดการขอมูล CWIE  ควรคำนึงถึงมาตรฐานและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย เชน 

ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ีไมควรเปดเผยของสถานประกอบการ 

ข. ฐานขอมูล CWIE แบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลสถาน

ประกอบการ และฐานขอมูลการปฏิบัติงาน CWIE  

ค. การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีจัด CWIE กับหนวยงานดานนโยบายของการ

จัด CWIE จะมีสวนชวยในการจัดสรรทรัพยากรและผลักดันการสนับสนุนตาง ๆ ในการ

จัด CWIE ในภาพรวมของประเทศ 

ง. ไมมีคำตอบท่ีถูกตอง 

 
เฉลยแบบทดสอบ 

ขอ 1. ง  ขอ 2. ง  ขอ 3. ง  ขอ 4.  ง  ขอ 5. ง  ขอ 6. ง  ขอ 7.  ก  ขอ 8.  ข  ขอ 9  ค  ขอ 10  ข 
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สาระความรูเฉพาะ 
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โมดูล 8 

บทบาทและภาระหนาที่ของผูดำเนนิการดาน CWIE 
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โมดูล 8.1 

บทบาทหนาที่ของผูบริหาร 
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โมดลู 8.1  

บทบาทหนาท่ีของผูบรหิาร 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการ CWIE เน นการบูรณาการการศึกษาก ับการทำงาน (Work-Integrated 

Education) ที่รวมกันจัดระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน ในลักษณะพหุภาคีร วม 4 ฝาย ที ่ประกอบดวย ฝายผู จัด ไดแก สถาบันอุดมศึกษากับ 

สถานประกอบการ และฝายนโยบายและสนับสนุนการจัด ไดแก รัฐบาล องคการภาครัฐ และองคการ

เอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือจะทำใหการจัด CWIE เปนไปอยางยั่งยืน ความรวมมือตองเปน

ในลักษณะ “รวมคิด รวมทำ รวมไดประโยชน”   จึงมีความจำเปนท่ีตองมีสาระความรูท่ีทำใหผูบริหาร

ของพหุภาคีไดเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตน 
 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้เปนหลักในการประเมินและ

เลือกแนวทางสนับสนุน CWIE ท่ีเหมาะสมกับบทบาทและหนาท่ีดาน CWIE ขององคกรได รวมท้ังเปน

การเห็นคุณคาของการสนับสนุนการดำเนินงาน CWIE  
 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรู และสมรรถนะท่ีพึงประสงคที ่ผู ไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 8.1  

พึงไดรับ ประกอบดวย 

1) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถอธิบายบทบาทหนาท่ีของตนเองได 

2) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถออกแบบนโยบายสนับสนุนการจัด CWIE ท่ีเหมาะสมได 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

2) บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานประกอบการ 

3) บทบาทหนาท่ีของผูบริหารรัฐบาล องคการภาครัฐ 

4) บทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคการเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

5) ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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การจัด CWIE ของสถาบนัอุดมศึกษาจะสำเร็จไดตองรวมมือกับพันธมิตรในลักษณะท่ีเรียกวา 

“รวมคิด รวมทำ รวมไดประโยชน”  ซึ่งการรวมมือนี้จะยั่งยืนไดตองมาจากการมีวิสัยทัศนรวมกัน 

(Shared Vision) การใหเกียรติและเคารพซึ ่งกันและกัน (Mutual Respect) ความมุ งมั ่นทุ มเท 

ตามสัญญา (Commitment) รวมกันทำงาน (Collaboration) ความเชื่อใจ (Trust) การประสานงาน 

(Coordination) การปรับแนวปฏิบัติ (Adaptive Practices) และการเรียนรูอยางสรางสรรครวมกัน 

(Co-generative Learning) (Sachs & Clark, 2017; Cooper & Orrell, 2016) 

ทั้งนี ้ ความรวมมือดังกลาวอยู ในลักษณะพหุภาคี ที ่ประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษา  

สถานประกอบการ องคการภาครัฐ และองคการเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ  โดยบทบาท

หนาท่ีท่ีผูบริหารของแตละภาคีพึงกระทำมีดังนี้ 

4.1  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

การดำเนินการ CWIE จะสำเร็จไดสถาบันอุดมศึกษาตองมีกระบวนการดำเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการประกันคุณภาพ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ  

รวมท ั ้ ง ได ร ับความร วมม ือจากคณาจารย  ขณะเด ียวก ัน ก ็ต องได ร ับการสน ับสน ุนจาก 

สถานประกอบการในด านการมอบหมายงาน การต ิดตามด ูแลน ักศ ึกษา การประเม ินผล 

อยางเปนระบบ รวมทั ้งการสนับสนุนดานงบประมาณเพื ่อเป นคาตอบแทนและสวัสด ิการ 

ใหแกนักศึกษา ซึ่งผูเรียนอาจศึกษาตัวอยางความสำเร็จจากความรวมมือดาน CWIE ระหวางบริษัท

อินเทล Intel Corporation) ในประเทศสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยสหกิจศึกษา University of 

Cooperative Education) ในประเทศเยอรมันไดจากการศึกษาของ Reinhard et al. (2008; 2010) 

โดยบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีดังนี้ 

- กำหนดนโยบายใหการเรียนการสอนมีการปฏิบัติงาน CWIE ในหลักสูตร โดยใช

กระบวนการที่มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพการดำเนินงานรวมดวย ซึ่งอาจศึกษาตัวอยาง 

ของการประกันคุณภาพจากคู มือมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) รวมทั ้งศึกษา

ขอเสนอแนะที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของผูเกี่ยวของดาน CWIE จากประเทศไทย 

แอฟริกาใต สาธารณรัฐนามิเบีย และแคนาดา เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานดาน CWIE นานาชาติ 

(Khampirat & McRAE, 2016) 

- กำหนดนโยบายใหแตละหลักสูตร (เชน ภาควิชาหรือคณะ) จัดหลักสูตร CWIE  

ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชนที่สถานประกอบการและนักศึกษาจะไดรับ  

เชน การกำหนดจำนวนภาคการศึกษา CWIE ท่ีอาจมีแบบข้ันต่ำกับแบบตามความสนใจ (เชน ไปอยางนอย 

1 ภาคการศึกษา) การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที ่จะไปปฏิบัติงาน CWIE โดยควรคำนึงถึง
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ความสามารถ วุฒิภาวะ และความรับผิดชอบของนักศึกษาที ่สามารถสรางความไววางใจและ

ประทับใจจากสถานประกอบการได ซ่ึงจะนำไปสูความรวมมือท่ียั่งยืนกับสถานประกอบการ   

- มีนโยบาย “เคารพความหลากหลายของผู เร ียนและความแตกตางของ 

สถานประกอบการ” ซึ่งอาจอยูในรูปของการอนุญาตใหนักศึกษามีสิทธิเลือกสถานประกอบการ 

ได การจัดหางาน CWIE ที่หลากหลายและมีจำนวนงานมากกวาจำนวนนักศึกษา การมีแนวปฏิบัติ 

ท่ียืดหยุนตามประเภทและขนาดของสถานประกอบการ เปนตน 

- มีนโยบายใหนักศึกษาท่ีมีเหตุผลความจำเปนสามารถเลือกไมไปปฏิบัติงาน CWIE 

ได 

- สนับสนุนใหมีการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน CWIE ในหัวขอ 

ท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

- มีนโยบายใหการประเมินผลการจัด CWIE เปนลักษณะ 360 องศา กลาวคือ  

การประเมินกระทำโดยผูเก่ียวของท้ังหมด เชน ผูท่ีประเมินผลนักศึกษาไดแก ผูนิเทศ คณาจารยนิเทศ 

และตัวนักศึกษาเอง 

- สนับสนุนใหมีแหลงทรัพยากรเพื่อการคนควาและเรียนรูดานการพัฒนาอาชีพ 

(Career Development) เพ่ือใหนักศึกษาและผูเก่ียวของไดใชประโยชน 

- จัดใหมีช องทางสื ่อสารเกี ่ยวกับการจัด CWIE และปรัชญาการดำเนินงาน 

ดาน CWIE ของสถาบัน ทั้งเพื่อสื่อสารนโยบายและขอมูลไปยังบุคลากรภายในสถาบันและเพ่ือ

ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอกสถาบัน  ซึ่งตัวอยางของชองทางสื่อสาร ไดแก การสงหนังสือ 

การวางขอมูลบนเว็บไซต การใชโซเชียลมีเดีย เชน เฟซบุก กลุมใน LinkedIn และการใชบล็อก (Blog) 

- ควรมีนโยบายใหระยะเวลาของการไปปฏิบัติงาน CWIE ยาวนานเพียงพอ 

ที่นักศึกษาจะไดเรียนรูงาน ไดฝกปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและความชำนาญ จนสามารถทำงาน 

ท่ีเปนประโยชนกับสถานประกอบการได ซ่ึงจะชวยใหความรวมมือกับสถานประกอบการมีความยั่งยืน 

- จัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษา ซึ ่งจะชวยจูงใจ 

สถานประกอบการใหรับนักศึกษาจากสถาบันของตน  

- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการ CWIE ของสถาบันที่เพียงพอ เพื่อใหมี

พนักงานประจำดูแลงาน เพ่ือการประชาสัมพันธและนิเทศงาน ซึ ่งจะชวยใหสถาบันอุดมศึกษา 

เปนท่ีรูจักในตลาดแรงงานและบัณฑิตไดรับการจางงาน 

- จัดใหมีกลไกใหคำปรึกษาและสนับสนุนการจดสิทธิบัตรใหแกนักศึกษาและ

คณาจารย กรณีท่ีความรวมมือดาน CWIE ไดผลลัพธเปนทรัพยสินทางปญญา 

- จัดใหมีขอตกลงในการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพตาง ๆ (Mutual Recognition 

Agreement) 
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- กำหนดนโยบายและสนับสนุนการจัด CWIE นานาชาติ และควรจัดใหมีการ

เทียบเค ียงค ุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Harmonization of Standard and Quality of 

Education) ระหวางประเทศเปาหมาย 

- จัดใหมีระบบฐานขอมูลดาน CWIE เพื ่อใหสถาบันมีขอมูลสำหรับสนับสนุน 

การดำเนินงาน การประกันคุณภาพ และการพัฒนางาน 

- พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถานประกอบการเพ่ือรวมกันจัด CWIE ใหแพรหลายยิ่งข้ึน 

- จัดใหมีขอตกลงระหวางประเทศในการสงเสริมและใหความสะดวกแกนักศึกษา

และคณาจารยในการปฏิบัติงาน CWIE นานาชาติ 

- จัดตั ้งกองทุนเง ินยืมหรือใหเปลาสนับสนุนนักศึกษาที ่ม ีความเดือดรอน 

ดานคาใชจายในการไปปฏิบัติงาน CWIE โดยเฉพาะ CWIE นานาชาติ 

- จัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนางานแกผูเกี่ยวของ เชน การเก็บและวิเคราะหขอมูล  

การทำวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจำ การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship  Management, 

CRM)  กระบวนการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) เปนตน 

4.2  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานประกอบการ 

จากการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยนับตั ้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา 

พบวา สถานประกอบการสามารถใชประโยชนจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในหลากหลายดาน 

(Srisa-an, 2014) เชน ผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาทำใหไดวิธีการทำงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ไดวิธีแกปญหา ไดผลิตภัณฑใหม (Reinhard et al., 2012) รวมทั้งใชเปนชองทางในการ

คัดเลือกพนักงาน เปนตน ซึ ่งการที ่สถานประกอบการจะไดร ับประโยชนเชนนี ้ได ตองไดรับ 

การสนับสนุนจากผูบริหาร ขณะเดียวกัน ผูนิเทศและพนักงานท่ีเก่ียวของในสถานประกอบการก็ตองมี

ความรู ความเขาใจอยางเพียงพอ รวมทั ้งการจัดโครงสรางการจัดการที ่สอดคลอง เหมาะสม  

เพ่ือรองรับการดำเนินงาน 

ดังนั้น การที่สถานประกอบการจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการรวมจัด CWIE กับ

สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเปนที่ผูเกี่ยวของในสถานประกอบการนับตั้งแตผูบริหาร ผูนิเทศ และ

ผูปฏิบัติงานทราบบทบาทและหนาท่ีของตน  โดยบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานประกอบการมีดังนี้ 

- จัดระบบใหมีพนักงานพ่ีเลี้ยง (หรือนิยมเรียกวา ผูนิเทศ) ท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมกับ

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ ่งจะชวยใหการมอบหมายงานและการติดตาม

ความกาวหนาของงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกสถานประกอบการ 

- จัดระบบที่ทำใหผูนิเทศตองเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ของตำแหนงที่ตองการใหนักศึกษา CWIE รับผิดชอบ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ตองการได (เชน 
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สาขาวิชา ชั้นป รายวิชาที่ตองเรียนผาน ความสามารถเฉพาะ ความสามารถดานภาษา) รวมท้ัง

กำหนดหัวขอโครงงานท่ีคาดวาจะมอบหมายท่ีมีคุณภาพตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีตองการรับ   

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสำคัญเพราะเมื่อนักศึกษาไดทราบรายละเอียดที่ “ชัดเจนและ

เจาะจง” กอนสมัคร ก็มีความนาจะเปนสูงที่ผูนิเทศจะไดรับนักศึกษาที่มีเปาหมาย (Purpose) และ

แรงผลักดัน (Passion) ในงาน สงผลใหนักศึกษาพยายามใชศักยภาพในตัวและทุ มเทใหงาน 

(Commitment) (Love and Cugnon, 2009) การทำเชนนี ้จะชวยใหสถานประกอบการไดใช

ประโยชนจากนักศึกษาอยางเต็มที่ สามารถแบงเบางานประจำของพนักงานได  รวมทั้งยังเปนการฝก

ทักษะการเปนหัวหนางานใหแกพนักงานดังกลาวดวย 

- มีนโยบายสนับสนุน CWIE ที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังพนักงานฝายทรัพยากร

บุคคลและพนักงานท่ีทำหนาท่ีผูนิเทศ 

- มีนโยบายใหค าตอบแทนและสวัสดิการที ่จ ูงใจนักศึกษาให สนใจสมัคร 

มาปฏิบัติงาน CWIE มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสถานประกอบการสามารถคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

ตรงกับความตองการได  ซ่ึงสามารถดูตัวอยางสวัสดิการเพ่ิมเติมไดจาก ผลสำรวจเรื่อง “10 สวัสดิการ 

ท่ีคนทำงานตองการจากองคกรมากท่ีสุด” (jobthai.com, 19 พฤศจกิายน 2561) ได 

- จัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนางานแกผูเกี่ยวของ เชน ทักษะการเปนหัวหนางาน

และการสอนงาน การเก็บและวิเคราะหขอมูล เปนตน 

- มอบหมายผูรับผิดชอบใหศึกษาและใชประโยชนจากมาตรการสนับสนุนการจัด 

 CWIE ของรัฐ  รวมทั้งสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงานที่เกี่ยวของดวยการสนับสนุนใหเขารวม

การคัดเลือก ประกวดแขงขัน ที่มีการจัดเพื่อยกยองชมเชยและเผยแพรนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติ 

ท่ีเปนเลิศ (best practices) ดาน CWIE  

4.3  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารรัฐบาลและองคการภาครัฐ 

ตัวอยางขององคการภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา CWIE  ไดแก สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปนตน  และเพื่อที่จะทำใหการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยผ านกระบวนการของ CWIE ประสบความสำเร ็จ  ผ ู บร ิหารองคการภาครัฐ 

พึงมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

- มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนดาน CWIE ท่ีชัดเจน แลวสื่อสารไปยังบุคลากร

ภายในหนวยงานใหเขาใจและประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา

และสถานประกอบการ 



224 
 

- มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนใหองคกรผูใชบัณฑิตรับนักศึกษามาปฏิบตัิงาน 

CWIE และสนใจรวมกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบท่ีมี CWIE  

- พัฒนากลไกเพื ่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือรวมกันจัด CWIE ใหแพรหลายยิ่งข้ึน 

- จัดใหมีการคัดเลือก ประกวดแขงขัน เพื่อยกยองชมเชยและเผยแพรนวัตกรรม

และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดาน CWIE  ทั้งในระดับนักศึกษา คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศ 

ผูปฏิบัติงาน สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ รวมท้ังผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 

- จัดใหมีขอตกลงระหวางประเทศในการสงเสริมและใหความสะดวกแกสถาบัน 

การศึกษาในการจัด CWIE นานาชาติและการเคลื่อนยายแรงงานความรูขามประเทศ 

โดยบทบาทหนาท่ีเฉพาะของ สป.อว. ไดแก 

- ถายทอดนโยบายการสงเสริม CWIE ใหแก สถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือรวมกันขับเคลื่อน CWIE 

- ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน บูรณาการความรวมมือในการจัด CWIE เพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน 

- ประสานและสงเสริมใหหนวยงานใหความรวมมือในการนำเขาขอมูลในระบบ

ฐานขอมูล CWIE 

- กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัด CWIE  

- เปนศูนยประสานงานและใหบริการขอมูลดาน CWIE แกหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ 

4.4  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคการเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

ต ัวอย างขององค การเอกชน สมาคมว ิชาการและว ิชาช ีพท ี ่ม ีบทบาทสำคัญ 

ตอการพัฒนา CWIE ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทยและสภาหอการคา 

แหงประเทศไทย Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

สภาวิศวกร เปนตน และเพื่อที ่จะทำใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานกระบวนการของ CWIE 

ประสบความสำเร็จ  ผูบริหารขององคการเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพพึงมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

- รวมพัฒนาแนวปฏิบัติ กรอบและ/หรือมาตรฐานที่เกี ่ยวของกับการจัด CWIE  

เชน มาตรฐานการดำเนินงาน CWIE  มาตรฐานวิชาชีพผูนิเทศ CWIE  เปนตน 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมดาน CWIE และจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกผูเก่ียวของ 

- รวมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มี CWIE เปนสวนหนึ่ง 

ของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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- ทำวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการทำวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและวิธีดำเนินงาน 

CWIE ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

4.5 ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ผูสนใจสามารถศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

- การศึกษาของ Jackson (2014) ที่สัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
131 คนจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่นักศึกษาเห็นวาเปนประโยชนตอการสมคัร
งาน CWIE 

- การศึกษาของ Ferns and Lilly (2015) ท่ีนำเสนอแผนกลยุทธ 3 ปของโครงการ 
CWIE ของสถาบันการศึกษา พรอมยุทธศาสตรเพื่อนำแผนสูการปฏิบัติ และผลที่ไดรับ รวมทั้งแนว
ปฏิบัติเพ่ือใหการดำเนินการมีความยั่งยืน 

- การศึกษาของ Ferns et al. (2014) ท่ีนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงาน CWIE หลายรูปแบบของนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาจาก 14 สถาบันการศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเก็บขอมูลทั้งจากนักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทำหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE 

 

5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  
 

คำสั่ง    จงเลือกคำจากรายการทางขวามือที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดกับขอความทางซายมือ  

แลวนำตัวอักษรหนาคำทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือ 
 

  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 

1. กำหนดนโยบายใหการเรียนการสอนมีการ
ปฏิบัติงาน CWIE ในหลักสูตร   

2. พัฒนาหลักสูตรอบรมและใหบริการจัดอบรม
เพ่ือใหความรูแกผูเก่ียวของดาน CWIE   

3. จัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนางานแกผูนิเทศและ
พนักงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชน 
ทักษะการเปนหัวหนางานและการสอนงาน การ
เก็บและวิเคราะหขอมูล เปนตน  

4. จัดระบบใหมีพนักงานพ่ีเลี้ยง (ผูนิเทศ) ท่ีมีคุณวุฒิ
เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสาขาวิชาของ
นักศึกษา 

5. จัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุใหแก
นักศึกษา 

6. กำหนดนโยบายสนับสนุน CWIE ท่ีชัดเจนและ
สือ่สารไปยังพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลและ
พนักงานท่ีทำหนาท่ีผูนิเทศ 

ก. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ข. ผูบริหารสถานประกอบการ 
ค. ผูบริหารรัฐบาล องคการ

ภาครัฐ 
ง. ผูบริหารองคการเอกชน 

สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 
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7. กำหนดนโยบายจัดใหมีการคัดเลือก ประกวด
แขงขัน เพ่ือยกยองชมเชยแกผูเก่ียวของทุกฝาย 
และเผยแพรนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(best practices) ดาน CWIE  

8. พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือรวมกันจัด CWIE ให
แพรหลายยิ่งข้ึน 

9. กำหนดกลไกใหคำปรึกษาและสนบัสนุนการจด
สิทธิบัตรใหแกนักศึกษาและคณาจารย  

10. จัดใหมีขอตกลงระหวางประเทศในการสงเสริม
และใหความสะดวกแกสถาบันการศึกษาในการจัด 
CWIE นานาชาติและการเคลื่อนยายแรงงาน
ความรูขามประเทศ 

 
เฉลยแบบทดสอบ 

ขอ 1. ก  ขอ 2. ง  ขอ 3. ข  ขอ 4. ข  ขอ 5. ก  ขอ 6. ข  ขอ 7. ค  ขอ 8. ค  ขอ 9. ก  ขอ 10. ค 
 

6. ส่ือและเอกสารประกอบโมดูล 
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โมดูล 8.2 

บทบาทหนาที่ของคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 
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โมดลู 8.2 

 บทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการ CWIE เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ 

ตรงกับความตองการและใชประโยชนไดจริง รวมทั้ง การประยุกต ปรับปรุง และพัฒนาระบบและ

วิธีการจัดการ CWIE ใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่รวมจัด  

จำเปนที่คณาจารยนิเทศและผูนิเทศตองทราบบทบาทและหนาที่ของตนที่พึงกระทำ เพื่อที่จะรวมกัน

จัด CWIE อยางถูกตองเหมาะสมและตอบสนองความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตในประเทศไทย

และในประชาคมโลกไดเปนอยางดี มีคุณภาพและแขงขันได  จึงมีความจำเปนที่ตองมีสาระความรู 

ท่ีทำใหคณาจารยนิเทศและผูนิเทศไดเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตน 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้เพื่อกำหนดบทบาทหนาท่ี 

ที่คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการพึงกระทำ รวมทั้งเปน

ปจจัยสำคัญในการพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเปนตองมีในการนำสาระความรูไปสู

การปฏิบัติในลักษณะ “รูแลว ทำได” 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรู และสมรรถนะท่ีพึงประสงคที ่ผู ไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 8.2  

พึงไดรับ ประกอบดวย 

1) เพื่อใหผู เขารับการศึกษาอบรมสามารถอธิบายบทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศและ 

ผูนิเทศได 

2) เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถบอกความแตกตางของหนาที่คณาจารยนิเทศและ 

ผูนิเทศได 

3) เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถประเมินและเลือกแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กับบริบทของตนเองได 
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4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) บทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

2) บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ 

3) ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

 

สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative and Work-Integrated 

Education: WACE) ไดนิยาม CWIE ใหรวมทุกรูปแบบของการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential 

Learning) ในระดับอุดมศึกษา โดยเนนที่การเรียนรูที่สถานประกอบการ (Workplace Learning) 

และท่ีไดพัฒนาความรูกับทักษะเพ่ือยกระดับบัณฑิตใหพรอมทำงาน (Development of knowledge 

and skills that enhance employability) (WACE, 2019)  ดังนั้น บทบาทหนาที่ในโมดูลนี้จึงเนน

สำหรับรูปแบบที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน CWIE ที่สถานประกอบการ อยางไรก็ตาม ผู เรียนอาจ

ประยุกตเนื้อหาไปใชกับรูปแบบอื่น เชน แบบที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา แบบที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานการณจำลอง และแบบออนไลน ซึ ่งสามารถศึกษาตัวอยางของรูปแบบไดจากการศึกษา 

ของ Rowe et al. (2012) และ Calway and Murphy (2011) 

4.1  บทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

หนาที่หลักของคณาจารยนิเทศ คือ สนับสนุนทางวิชาการ ใหคำปรึกษา นิเทศงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยอาจแบงบทบาทหนาที ่เปนชวงกอน ระหวาง และหลังการ

ปฏิบัติงาน CWIE ไดดังนี้ 

4.1.1 กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

- จัดทำหลักสูตรและกำหนดภาคการศึกษาที่จะใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

CWIE โดยอาจศึกษาตัวอยางของการออกแบบหลักสูตรเฉพาะกลุม (Niche Program) ที่ใช CWIE 

เปนกลไกใหนักศึกษามีทักษะที่ตองการไดจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงซิดนีย 

(University of Technology Sydney)  มห า ว ิ ท ย าล ั ย แมคคว อร ี  (Macquarie University) 

มหาวทิยาลัยโมนาช (Monash University) และ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน (University of Melbourne) 

ในรายงานของ Sachs et al. (2017) 

- รวมกับเจาหนาที่ดาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ 

ติงานการประเมินผลการปฏิบั  CWIE  

- กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน CWIE โดยควรมีเงื่อนไข 

ทางวิชาการดวย (เชน เกรดเฉลี่ยและวิชาที่ตองเรียนผาน) จากนั้นควรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข 
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เพ ื ่อให ท ันสม ัยและสอดคล องก ับความต องการของทางว ิชาการอย างน อยปละ 1 คร ั ้ ง  

ารสถานประกอบก  

- รวมกับเจาหนาท่ีดาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือวางแผนการหางาน 

CWIE ใหแกนักศึกษา 

- เมื่อสถานประกอบการแจงรายละเอียดงาน CWIE ที่ตองการใหนักศึกษา 

ไปปฏิบัติมาที่สถาบันอุดมศึกษา คณาจารยนิเทศตองประเมินคุณภาพงาน แลวอนุญาตใหนักศึกษา

สมัครไดเฉพาะงานท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาเทานั้น 

- ใหคำปรึกษานักศึกษาในการเลือกงานและสถานประกอบการที ่ตรงกับ 

ความสนใจของนักศึกษา  โดยกระบวนการนี้มีความสำคัญเนื่องจากแตละสาขาวิชาชีพสามารถ 

เลือกงานไดหลากหลาย เชน บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรสามารถเลือกทำงานดานซอมบำรุง 

หรือดานกระบวนการผลิต หรือดานวิจัยและพัฒนาก็ได ขณะที่บัณฑิตจากคณะอักษรศาสตรสามารถ

เลือกทำงานเปนนักแปลภาษา เปนมัคคุเทศก หรือเปนอาจารยก็ได และจากที่การปฏิบัติงาน CWIE  

ประสบการณทำงานชวยสรางโอกาสใหนักศึกษามี  การดูแลใหนักศึกษาไดไปปฏิบัติงานท่ีตรงกับความ

สนใจที่จะชวยใหนักศึกษามีเปาหมาย (Purpose) แรงผลักดัน (Passion) และทุมเทใหกับงานที่ทำ 

(Commitment) (Love and Cagnon, 2009) 

- พยายามจัดสงนักศึกษาไปยังสถานประกอบการที ่เคยมีน ักศึกษาไป

ปฏิบัติงาน CWIE และพบวา คุณภาพงานและการดูแลนักศึกษาเปนไปตามความตองการ 

- ใหคำปรึกษาเรื ่องการเตรียมความพรอมทั ้งดานวิชาการและวิชาชีพ 

แกนักศึกษาหลังนักศึกษาไดร ับการตอบรับใหไปปฏิบัติงาน CWIE โดยอาจมีการจัดฝกอบรม 

ปนในหัวขอเฉพาะใหแกนักศึกษาบางกลุมท่ีมีความจำเ  

4.1.2  ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

- ไปนิเทศงานนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง โดยควรมีหัวขอในการนิเทศ ไดแก  

องโครงงานตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอโครงงาน ติดตามการปฏิบัติงานและความกาวหนาข  

รวมท้ังใหคำปรึกษาและชวยแกปญหาท้ังดานวิชาการ การปรับตัว และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

นอกจากนี้  ควรแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูนิเทศเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงาน CWIE และหลักสูตร 

ที่สอน และควรหาโอกาสชี้แจงปรัชญา CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาของตนเองใหผู นิเทศทราบ

ระหวางการนิเทศ นอกจากนี้ ในการนิเทศควรมีชวงที่พบนักศึกษาโดยไมมีผูนิเทศ และชวงที่พบ 

ผูนิเทศโดยไมมีนักศึกษา เพ่ือเปดโอกาสใหแตละฝายสามารถใหขอมูลไดอยางเต็มท่ี 

- ควรติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดยการสอบถามจากนักศึกษา 

โดยเฉพาะรายท่ีพบปญหาจากการนิเทศ 
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- อาจประสานกับสถานประกอบการ ขอใหนักศึกษานำเสนอแบบปากเปลา 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการเมื่อการปฏิบัติงานใกลเสร็จสิ้น   

โดยอาจารยเดินทางไปรวมประเมินกับผูนิเทศท่ีสถานประกอบการ 

4.1.3 หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

- เขารวมกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากการปฏิบัติงาน เพื ่อประเมินผล 

การปฏิบัต ิงาน รวมทั ้งส ัมภาษณนักศึกษาเพื ่อสอบถามปญหา ใหคำปรึกษาและใหแนวคิด 

ในการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา 

- ตรวจประเมินรายงานวิชาการของนักศึกษา 

- ประเมินสัมฤทธิผลของการเตรียมความพรอมนักศึกษา ทั้งจากมุมมอง 

ของนักศึกษา ผูนิเทศ และคณาจารยนิเทศ แลวใหคำแนะนำในการปรับปรุงการเตรียมความพรอม 

4.2  บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ 

หนาที่หลักของผูนิเทศ คือ กำหนดรายละเอียดงาน วางแผนการทำงาน สอนงาน 

กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยอาจแบงบทบาทหนาที่เปนชวงกอน 

ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน CWIE ไดดังนี้ 

4.2.1  กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

- เขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหนงที่ตองการ

ใหนักศึกษา CWIE รับผิดชอบ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ตองการได (เชน สาขาวิชา ชั้นป รายวิชา 

ท่ีตองเรียนผาน ความสามารถเฉพาะ ความสามารถดานภาษา) รวมท้ังกำหนดหัวขอโครงงานท่ีคาดวา

จะมอบหมายท่ีมีคุณภาพตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีตองการรับ   

ขั ้นตอนนี้เปนขั ้นตอนสำคัญเพราะเมื ่อนักศึกษาไดทราบรายละเอียดท่ี 

“ชัดเจนและเจาะจง” กอนสมัคร ก็มีความนาจะเปนสูงที่ผู นิเทศจะไดรับนักศึกษาที่มีเปาหมาย 

(Purpose) และแรงผลักดัน (Passion) ในงาน สงผลใหนักศึกษาพยายามใชศักยภาพในตัวและทุมเท

ใหงาน (Commitment) (Love and Cugnon, 2552) 

- อาจสงขอมูลและรายละเอียดที่ควรทราบเพื่อเตรียมตัวกอนเริ่มงานใหแก

นักศึกษา เชน รายละเอียดโครงงานที่เกี่ยวของที่ทำไวกอนหนา กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช 

รวมท้ัง หัวขอความรูท่ีนักศึกษาควรมี 

4.2.2  ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

- วางแผนปฏ ิบ ัต ิงานและขอบเขตของโครงงาน รวมทั ้ งหน าท ี ่และ 

ความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยเนนงานที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสาขาวิชาของนักศึกษา

แลวแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน CWIE ซึ่งจะชวยใหการมอบหมายงาน 

และการติดตามความกาวหนาของงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกสถานประกอบการ  
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- ปฐมนิเทศเพื่อใหนักศึกษาทราบบทบาทหนาที่ โครงสรางการบริหารงาน 

และรูจักเพื่อนรวมงาน โดยอาจเปนลักษณะทำในหองประชุมหรือพาเดินดูสถานท่ีทำงาน ทำความ

รูจักผูท่ีเก่ียวของ  

- สอนงาน  แลวใหน ักศึกษาฝกปฏิบัต ิ จนเมื ่อนักศึกษามีทักษะและ 

ความชำนาญจึงใหรับผิดชอบดำเนินการ การทำเชนนี้จะชวยสรางประโยชนใหแกสถานประกอบการ

และสามารถแบงเบางานประจำของผูนิเทศได ไมควรใหนักศึกษาเวียนดูงานไปหลาย ๆ แผนก โดยไมมี

ภาระงานท่ีตองรับผิดชอบโดยตรง 

- อาจมอบหมายบัดดี ้ (Buddy) ที ่เปนนักศึกษา CWIE เหมือนกันหรือ

มอบหมายพี่เลี้ยงที่เปนพนักงานประจำเพื่อใหนักศึกษาไดพูดคุยหารือเรื่องทั่วไป รวมทั้งรับประทาน

อาหารกลางวันดวย ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของสถานประกอบการไดงายข้ึน 

- กำหนดใหนักศึกษาทำรายงานวิชาการที ่มีเนื ้อหาที ่เปนประโยชนตอ 

สถานประกอบการ  โดยอาจเปนรายงานสำหรับโครงการหรืองานวิจัยท่ีผูนิเทศมอบหมายใหนักศึกษา

รับผิดชอบ หรือหากงานที่มอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบเปนงานประจำอยางเดียวไมมีโครงงาน

รวมดวย ก็อาจใหนักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ

รายงานขอมูล การแปลผล และการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บระหวางการทำงาน เปนตน เม่ือกำหนดหัวขอ

รายงานไดแลว ก็ควรติดตาม ใหคำปรึกษา และประเมินผล 

- ติดตามงานและใหคำปรึกษา  เนื่องจากรูปแบบการใชชีวิตและความเครียด 

เมื่อเรียนในสถาบันอุดมศึกษาตางจากเมื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เชน เมื่อเรียนหนังสือ

นักศึกษาอาจสงงานบางอยางชาหรือไมสงก็ได แตเมื่อปฏิบัติงาน CWIE ตองสงภายในเวลาที่กำหนด  

หรือเมื่องานที่สงในหองเรียนมีคุณภาพต่ำก็จะไดคะแนนนอย  แตเมื่องานที่ทำในระหวางปฏิบัติงาน 

มีคุณภาพต่ำก็อาจโดนตำหนิรุนแรง  จึงมีความจำเปนที่ผูนิเทศควรติดตามและใหคำปรึกษาเพื่อชวย

ใหนักศึกษาปรับตัวและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการและ 

ความคาดหวังของผูนิเทศได  ทั้งนี ้ จากการศึกษาของเรืองยศ วัชรเกตุ (2562) พบวา ปจจัยที่มี

ความสำคัญสองอันดับแรกตอการเรียนรูในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ แรงจูงใจและความสามารถ

ในการปรับตัว  นอกจากนี้ การศึกษาของจิตรวี  มุสิกสุต (2556) พบวา เมื่อองคกรเปดโอกาส 

ใหพนักงานทำงานที่ไดพัฒนาทักษะและความรับผิดชอบมากขึ ้น รวมทั้งสนับสนุนและเอาใจใส 

ของพนักงาน  พนักงานเกิดแรงจูงใจภายในและมีแนวโนมที่จะปรับตัวในคุณภาพชีวิตในการทำงาน  

ในการทำงานไดดี 

- กำหนดใหมีการรายงานความกาวหนา เพื่อใหแนใจวา นักศึกษากำลัง

ทำงานในทิศทางและมีคุณภาพตรงกับความตองการ  โดยอาจกำหนดใหจัดทำในรูปของรายงาน

ประจำสัปดาห ประจำเดือน และ/หรือการนำเสนอแบบปากเปลา  
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-  จ ัดสรรเวลาพบก ับคณาจารย น ิ เทศเม ื ่ อม ีการขอมาน ิ เทศงานท่ี  

สถานประกอบการ ในการพบกับคณาจารยนิเทศอาจใหขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักศึกษาและ

ปญหาที่พบ  การใหขอมูลแกคณาจารยนิเทศนี้มีประโยชนตอสถานประกอบการเนื่องจากอาจารย 

จะนำขอมูลนี้ไปสื่อสารกับนักศึกษารุนถัดไป  สงผลใหสถานประกอบการไดรับนักศึกษาที่ตรงกับ

ความตองการ และอาจนำไปสู ความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือรวมกันทำวิจัยแกปญหาดังกลาว 

- ใหนักศึกษาเขารวมประชุมพนักงาน การอบรมตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรม 

บการ และควรกระตุนใหนักศึกษาแสดงความเห็นในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งจะสรางของสถานประกอ

โอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะมนุษยและเรียนรูบทบาทผูนำและผูตามท่ีดี 

- ตรวจประเมินผลรายงานและการปฏิบัต ิงานของนักศึกษากอนการ

ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น  โดยอาจกำหนดใหนักศึกษาตองนำเสนอแบบปากเปลารวมดวย ซึ่งกิจกรรม

ประเมินผลนี้จะชวยใหผูนิเทศไดแนวทางในการรับและการมอบหมายงานนักศึกษา CWIE รุนถัดไป 

4.2.3 หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

- ใหคำแนะนำการเตรียมความพรอมรวมทั้งเงื่อนไขทางวิชาการที่ตองการ ใหแก

สถาบันอุดมศ ึกษา เพื ่อท ี ่สถานประกอบการจะได รับน ักศ ึกษา CWIE ที ่ม ีค ุณภาพตรงกับ 

ความตองการมากข้ึนในรอบถัดไป 

4.3  ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ผูสนใจสามารถศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

- การศึกษาของ Jackson (2014) ที่สัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
131 คนจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่นักศึกษาเห็นวาเปนประโยชนตอการสมคัร
งาน CWIE 

- การศึกษาของ Ferns and Lilly (2015) ท่ีนำเสนอแผนกลยุทธ 3 ปของโครงการ 
CWIE ของสถาบันการศึกษา พรอมยุทธศาสตรเพื่อนำแผนสูการปฏิบัติ และผลที่ไดรับ รวมทั้งแนว
ปฏิบัติเพ่ือใหการดำเนินการมีความยั่งยืน 

- การศึกษาของ Ferns et al. (2014) ท่ีนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงาน CWIE หลายรูปแบบของนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาจาก 14 สถาบันการศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเก็บขอมูลทั้งจากนักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทำหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 

คำส่ัง    จงเลือกคำจากรายการทางขวามือท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดกับขอความทางซายมือ  

แลวนำตัวอักษรหนาคำทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือ 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

1. จัดทำหลักสูตรและกำหนดภาคการศึกษาท่ีจะให

นักศึกษาไปปฏิบัติงาน CWIE 

2. ประเมินผลรายงานและการปฏิบัติงานของ

นักศึกษากอนการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

3. ใหขอมูลความตองการทางวิชาการและวิชาชีพแก

คณาจารยนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษา

กอนการปฏิบัติงาน 

4. ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเรื่องการใชชีวิตระหวาง 

การปฏิบัติงาน 

5. ใหคำปรึกษานักศึกษาในการเลือกงานและ 

เลือกสถานประกอบการ 

6. ติดตามความกาวหนาในการทำงานและการพัฒนา

ตนเองของนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 

7. ประเมินและรับรองคุณภาพงานกอนอนุญาตให

นักศึกษาสมัครงาน CWIE 

8. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและขอบเขตโครงงาน

ของนักศึกษา 

9. นิเทศงานนักศึกษา 

10. กำหนดลักษณะงาน (Job Description) ของ

ตำแหนงงานท่ีนักศึกษา CWIE ตองรับผิดชอบ   

ก. คณาจารยนิเทศ 

ข. ผูนิเทศ 

ค. คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอ 1. ก  ขอ 2. ข  ขอ 3. ข  ขอ 4. ค  ขอ 5. ก  ขอ 6. ค  ขอ 7. ก  ขอ 8. ข  ขอ 9. ก  ขอ 10. ข 
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บทบาทหนาที่ของผูปฏิบตัิงาน CWIE  

ในสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข 



 

โมดลู 8.3  

บทบาทหนาที่ของผูปฏิบตัิงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการ CWIE เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ 

ตรงกับความตองการและใชประโยชนไดจริง รวมทั้ง การประยุกต ปรับปรุง และพัฒนาระบบและ

วิธีการจัดการ CWIE ใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่รวมจัด  

จำเปนที่ผูปฏิบัติงาน CWIE ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการตองทราบบทบาทและ

หนาที่ของตนที่พึงกระทำ เพื่อที่จะรวมกันจัด CWIE อยางถูกตองเหมาะสมและตอบสนองความ

ตองการขององคการผูใชบัณฑิตในประเทศไทยและในประชาคมโลกไดเปนอยางดี มีคุณภาพและ

แขงขันได 

 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้เพื่อกำหนดบทบาทหนาท่ี 

ที่ผูปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการพึงกระทำ รวมทั้งเปนปจจัยสำคัญ

ในการพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนตองมีในการนำสาระความรูไปสูการปฏิบัติใน

ลักษณะ “รูแลว ทำได” 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรู และสมรรถนะท่ีพึงประสงคที ่ผู ไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 8.3  

พึงไดรับ ประกอบดวย 

1) เพื ่อใหผ ู  เข าร ับการอบรมสามารถอธ ิบายบทบาทหนาที ่ของผ ู ปฏ ิบ ัต ิงาน CWIE  

ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการได 

2) เพื ่อใหผู เขารับการอบรมสามารถบอกความแตกตางของหนาที ่ผ ู ปฏิบัติงาน CWIE   

ในสถาบันอุดมศึกษากับในสถานประกอบการได 

3) เพื่อใหผู เขารับการอบรมสามารถประเมินและเลือกแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ

บริบทของตนเองได 
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4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูการปฏิบัต ิ

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานในสถาบนัอุดมศึกษา 

2) บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

4.1  บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ในท ี ่น ี ้  ผ ู ปฏ ิบ ัต ิงาน CWIE ในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา หมายถ ึง ผ ู ท ี ่ ร ับผ ิดชอบ 

การประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ โดยทำหนาท่ีสนับสนุน

ในรูปแบบของเลขานุการเพื่อใหผูเกี่ยวของทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงตองมีขอมูล สถิติ 

แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานข้ันตอนตาง ๆ 

ในบางสถาบันอุดมศึกษามีเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบหนาท่ีดังกลาวโดยตรง 

ในขณะที ่บางสถาบ ันให อาจารย ประจำหล ักส ูตร (ภาคว ิชาหร ือคณะ) เป นผ ู ร ับผ ิดชอบ 

โดยอาจม ี เจ าหน าท ี ่ของหล ักส ูตรช วยงานด านธ ุรการ  ซ ึ ่ งผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานด าน CWIE ของ

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

4.1.1 กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

- จัดทำระบบรับคำรองตาง ๆ เชน การยืนยันการไปปฏิบัติงาน CWIE  

การขอเลื่อนภาคการศึกษา CWIE  (จากภาคท่ีหลักสูตรกำหนดไปเปนภาคอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากการสอบ

ไมผานรายวิชาเงื่อนไขเพื่อไปปฏิบัติงาน CWIE ของหลักสูตร) การขอยกเวนไมไปปฏิบัติงาน CWIE  

(ในกรณีที่หลักสูตรบังคับใหตองไป แตนักศึกษาไมสามารถไปได ซึ ่งอาจเกิดจากความเจ็บปวย  

เปนตน)  โดยอาจใชระบบรับคำรองที่เปนระบบออนไลนซึ ่งเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เขากับการใหบริการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัต ิน ักศ ึกษากอนการสมัครงาน CWIE ตามเกณฑ

คุณสมบัติท่ีหลักสูตรกำหนด 

- มีระบบใหหลักสูตรไดพิจารณาปรับปรุงเกณฑคุณสมบัติของนักศึกษาและ

เง่ือนไขทางวิชาการกอนไปปฏิบัติงาน CWIE  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ ควรมี

ระบบประเมินสัมฤทธิผลการเตรียมความพรอมดังกลาวดวย 

- รับผิดชอบการประสานกับสถานประกอบการเพ่ือสอบถามความตองการรับ

นักศึกษา CWIE  

- เสนอรายละเอียดงานจากสถานประกอบการใหหลักสูตรพิจารณารับรอง  

กอนประกาศใหนักศึกษาทราบ 
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- มีระบบประกาศงานที่ผานการรับรองคุณภาพงานแลวใหนักศึกษาทราบ 

โดยในการประกาศงานใหนักศึกษาทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการไมควรมีหมายเลข

โทรศัพทหรืออีเมลของผูประสานงานฝงสถานประกอบการ เพราะหากมีนักศึกษาติดตอสวนตัวไปยัง

สถานประกอบการ อาจสรางความรำคาญหรือความสับสน รวมทั้งเพิ่มภาระใหแกสถานประกอบการ 

กลาวคือ การติดตอกับสถานประกอบการควรกระทำผานผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น 

ยกเวน กรณีที ่นักศึกษาไดรับการตอบรับแลว อาจอนุญาตใหนักศึกษาติดตอเพื ่อขอคำแนะนำ 

ในการเตรียมความพรอมได 

- รับใบสมัครงานจากนักศึกษาและนำสงใบสมัครใหแกสถานประกอบการ 

- ติดตามผลและประกาศผลการสมัครงานจากสถานประกอบการ 

- จัดทำจดหมายสงตัวเม่ือสถานประกอบการตอบรับนักศึกษา 

- สรางแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการที่นักศึกษาขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานหลัง

ได ร ับการตอบร ับจากสถานประกอบการแล ว ซ ึ ่ งจะส งผลให ส ูญเส ียความไว วางใจจาก 

สถานประกอบการ 

- ดำเนินการเรื ่องใหน ักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา CWIE กอนการไป

ปฏิบัติงาน 

- รับผิดชอบการทำสัญญาการปฏิบัติงาน กรณีท่ีสถานประกอบการตองการ 

- ทำหนังสือแจงผูปกครอง เพ่ือใหผูปกครองทราบรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

- มีระบบที่ใหนักศึกษาแจงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชน ที่พักระหวาง

ปฏิบัติงาน ชื ่อและอีเมลของพนักงานที ่ทำหนาที ่พี ่เลี ้ยง แผนที ่โรงงาน หัวขอโครงงาน แผน 

การปฏิบัติงาน 

- มีระบบที่ใหนักศึกษาตองทำรายงานวิชาการสง  เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝน

ทักษะการเขียนรายงาน  โดยหัวขอของรายงานควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนกับสถานประกอบการท่ี 

ผูนิเทศเห็นชอบ  ท้ังนี้ ผูปฏิบัติงานตองกำหนดรูปแบบของรายงาน กำหนดสง และมีตัวอยางรายงาน

ใหนักศึกษาใชศึกษา 

- มีระบบประกันคุณภาพในการทำงาน 

- รวมกับหลักสูตรเพื่อสรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงงาน 

CWIE ท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีหลักสูตรตองการ 

- จัดทำปฏิทินกิจกรรม CWIE ของแตละภาคการศึกษา  แลวแจงผูเกี่ยวของ 

ทุกฝาย โดยอาจมีปฏิทินเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิทินกิจกรรมที่สถานประกอบการ

เก่ียวของ เพ่ือตัดขอมูลท่ีไมจำเปนและลดความสับสนของแตละฝายออกไป 

 



242 
 

4.1.2  ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

- ติดตามความเรียบรอยและความกาวหนาของการเขาปฏิบัติงาน รวมท้ัง 

การมอบหมายงานของผูนิเทศแกนักศึกษา  โดยอาจกำหนดใหนักศึกษาเขียนสงดวยกำหนดสง 

ท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

- ประสานกับเจ าหนาท ี ่ของสถานประกอบการและคณาจารย น ิเทศ  

เพื่อวางแผนการนิเทศงาน  และควรมีระบบจัดทำแฟมที่มีประวัตินักศึกษาและรายละเอียดของ 

สถานประกอบการ แลวสงแฟมดังกลาวใหอาจารยกอนวันนิเทศ 

- แกป ญหาที ่ เก ิดข ึ ้น (ถ าม ี ) เช น น ักศ ึกษากระทำผ ิดระเบ ียบของ 

สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายมีคุณภาพไมตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน 

หรือมีอันตราย 

- มีระบบแจงเตือนนักศึกษาใหสงงาน และระบบแจงเตือนพนักงานพี่เลี้ยง 

(หรือเรียกวา ผูนิเทศ) ใหประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน 

4.1.3  หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

- จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติงาน CWIE เพ่ือใหนักศึกษาไดนำเสนอผลงาน

และไดทำการวิเคราะหสะทอนคิด (Reflection)  รวมทั้งไดรับคำแนะนำจากคณาจารยในการพัฒนา

ตนเองตอไป 

- รวบรวมและประมวลผลประเมิน แลวสงมอบใหหลักสูตรตัดเกรด 

- รวบรวมขอมูลสถิติท่ีสำคัญและวิเคราะห แลวสงมอบขอมูลท่ีเปนประโยชน

ใหแกหลักสูตร เชน ผลประเมินการปฏิบัติงานและปญหาที่พบ รวมทั้งสงมอบใหสถานประกอบการ 

เพื ่อการพัฒนางาน เช น คาตอบแทนและสวัสดิการเฉลี ่ยในกลุ มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ 

ในกลุมอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

- มีระบบประเมินแบบ 360 องศาที ่การประเมินถูกประเมินรอบดาน 

โดยผูเกี่ยวของ เชน มีการประเมินสถานประกอบการ การนิเทศงาน และผูปฏิบัติงาน CWIE ของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยนักศึกษา ขณะที่อาจารยไดประเมินทั้งสถานประกอบการ นักศึกษา และ

ผูปฏิบัติงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษา และผูนิเทศไดประเมินทั้งนักศึกษา การนิเทศของอาจารย 

และกระบวนการ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษา 

 - หาความรวมมือกับสถานประกอบการเพื ่อเพิ ่มความหลากหลายและ

จำนวนงานที่นักศึกษาสามารถเลือกได  นอกจากนี้ ควรมีการจัดสัมมนาพนักงานพี่เลี้ยงและพนักงาน

ฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อกระชับความสัมพันธ  ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดถายทอดปรัชญาการดำเนินงาน 

 CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาและควรมีการนำเสนอขอมูลและสถิติที ่เปนประโยชนแกสถาน



243 
 

ประกอบการ รวมทั้งการจัดงานงาน CWIE แฟร (CWIE Fair) เพื่อเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดพบปะ

แลกเปลี่ยนและทำความรูจักกัน 

 - จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน CWIE  หรือการคัดเลือกเพื่อยกยองเชิดชู

ผูเก่ียวของท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 - จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหนักศึกษาคนพบและพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิต

พรอมใช (Ready Graduates) 

4.2  บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ในท ี ่น ี ้  ผ ู ปฏ ิบ ัต ิ งาน  CWIE ในสถานประกอบการหมายถ ึ งผ ู ท ี ่ ร ับผ ิดชอบ 

การประสานงานระหวางสถานประกอบการ นักศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา โดยทำหนาท่ีสนับสนุน

ในรูปแบบของเลขานุการเพ่ือใหผูเก่ียวของทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ     

ในสถานประกอบการสวนใหญจะมอบหมายใหเจาหนาที ่ฝ ายทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบหนาท่ีดังกลาว โดยมีท้ังแบบท่ีใหรับผิดชอบเฉพาะงานดาน CWIE และแบบท่ีใหเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบการรับสมัครพนักงานใหรับผิดชอบงานดาน CWIE ดวย ซึ ่งผู ปฏิบัติงานดาน CWIE  

ของสถานประกอบการมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

4.2.1  กอนการปฏิบัติงาน CWIE  

- สอบถามและรวบรวมความต องการร ับน ักศ ึกษาจากแต ละแผนก 

ในสถานประกอบการ  โดยความตองการดังกลาวควรระบุคุณสมบัติของนักศึกษาและรายละเอียด 

งานท่ีจะใหนักศึกษาทำ  เพ่ือท่ีเม่ือประกาศรับจะไดม่ันใจวา นักศึกษาท่ีสมัครมีความสนใจท่ีสอดคลอง

กับงานท่ีสถานประกอบการจะมอบหมาย 

- ติดตอสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแจงความตองการรับ  

- สงขอมูลนักศึกษาที่สมัครงาน CWIE ที่แจงความตองการรับไปใหแผนก

พิจารณา และประสานเรื่องการคัดเลือกนักศึกษา 

- แจงผลการพิจารณาใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ 

- ขอขอมูลนักศึกษาที่ตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใชลดหยอนภาษี 

(ตองสงลวงหนา 30 วัน) และยื่นลดหยอน 

- ใหคำแนะนำแกน ักศึกษาที ่ผ านการคัดเล ือกเร ื ่องที ่พ ักที ่ปลอดภัย  

การเดินทางมายังสถานประกอบการ รวมท้ังการเตรียมความพรอมตาง ๆ 

- จัดทำสัญญาการปฏิบัติงาน CWIE และสัญญาการรักษาขอมูลที ่ เปน

ความลับ (Non-Disclosure Agreement) ในกรณีท่ีสถานประกอบการเหน็ควรใหทำ 

- เปรียบเทียบคาตอบแทนและสวัสดิการที่สถานประกอบการของตนเสนอ

ใหแกนักศึกษา CWIE กับที่สถานประกอบการอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่อยูในพื้นท่ี
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เดียวกันเสนอ  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการใหจูงใจใหนักศึกษาสมัครเยอะข้ึน 

เพื่อโอกาสในการเลือกนักศึกษาที่ตรงกับความตองการ  โดยสามารถดูตัวอยางสวัสดิการเพิ่มเติม 

ไดจาก ผลสำรวจเรื่อง “10 สวัสดิการที่คนทำงานตองการจากองคกรมากที่สุด” (jobthai.com, 19 

พฤศจกิายน 2561) 

4.2.2  ระหวางการปฏิบัติงาน CWIE  

- จัดปฐมนิเทศใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะเรื ่องระเบียบวินัย (เชน การใช

โทรศัพทมือถือและโซเชียลมีเดียในเวลางาน) วัฒนธรรมองคกรที่นักศึกษาตองปฏิบัติ ความปลอดภัย

ในการทำงาน โครงสรางการบริหารงานและขอมูลท่ีจำเปนตองทราบเก่ียวกับสถานประกอบการ 

- เบิกจายอุปกรณที่นักศึกษาตองใชในการทำงาน เชน อุปกรณสำนักงาน 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ชุดทำงาน คอมพิวเตอร  

รวมท้ังสิทธิในการใชหรือเขาถึงอุปกรณสำนักงานและบริการท่ีสถานประกอบการอนุญาตใหนักศึกษา

ใช เชน เครื ่องพิมพ (Printer) สแกนเนอร (Scanner) ระบบเครือขายไรสาย (WiFi) รหัสเขาใช

คอมพิวเตอรสำนักงาน 

- อาจมอบหมายบัดดี ้ (Buddy) ที ่เปนนักศึกษา CWIE เหมือนกันหรือ

มอบหมายพี่เลี้ยงที่เปนพนักงานประจำเพื่อใหนักศึกษาไดพูดคุยหารือเรื่องทั่วไป รวมทั้งรับประทาน

อาหารกลางวันดวย ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของสถานประกอบการไดงายข้ึน 

- เบิกสวัสดิการและคาตอบแทนใหแกนักศึกษา 

-  ต ิดตามงานและด ูแลให คำปร ึกษา เพราะน ักศ ึกษาอาจม ีป ญหา 

ในการปรับตัวเขากับพนักงานพี ่เล ี ้ยงหรือเพื ่อนรวมงาน  รวมทั ้งอาจไดร ับมอบหมายงาน 

ท่ีไมมีคุณภาพหรืองานท่ีมีอันตราย 

- ประสานงานเรื่องการนิเทศและการประเมินผล 

- อาจชวนใหนักศึกษาเขารวมประชุมพนักงาน การอบรมตาง ๆ  รวมท้ัง

กิจกรรมของสถานประกอบการ และควรกระตุนใหนักศึกษาแสดงความเห็นในโอกาสที่เหมาะสม   

ซ่ึงจะสรางโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะมนุษยและเรียนรูบทบาทผูนำและผูตามท่ีดี 

- ดำเนินการเรื่องมอบใบรับรองการผานงานใหแกนักศึกษา 

4.2.3  หลังการปฏิบัติงาน CWIE  

- ให ข อม ูลป อนกล ับท ี ่ เป นประโยชน ในการปร ับปร ุงการจ ัด CWIE  

แกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท่ีสถานประกอบการจะไดรับสิ่งท่ีดีข้ึนในการรับนักศึกษา CWIE รอบตอไป 

- หาแนวทางใชประโยชนจากการรวมจัด CWIE จากที่สถานประกอบการ

ตองใชทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรในการรับนักศึกษา CWIE สถานประกอบการ 
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จึงควรมีแนวทางใชประโยชนนอกเหนือจากการไดนักศึกษามาชวยทำงาน ตัวอยางของการใช

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน  

การคัดเลือกพนักงานใหมจากนักศึกษาที ่ผ านการปฏิบัติงาน CWIE กับ 

สถานประกอบการของตน  ซ่ึงมีความเปนไปไดสูงวา นักศึกษาปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดแลว   

จึงลดโอกาสของการลาออกของพนักงานใหม 

การเสนอใหมีนโยบายรับพนักงานใหมโดยไปคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที ่มีนักศึกษามาปฏิบัติงาน CWIE ที ่องคกรของทานมากที ่ส ุด  จากการที ่น ักศึกษาของแตละ

สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกตางกันซึ่งถูกหลอหลอมจากการอบรมสั่งสอน 

รวมทั้งจากสภาพแวดลอม บริบทและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา (สนิท สัตโยภาส, 2561)  

ดังนั้น การที่องคกรของทานรับนักศึกษา CWIE จากสถาบันอุดมศึกษาแหงใดจำนวนมาก ก็มีความ

เปนไปไดวา วัฒนธรรมองคกรของทานเขากันไดดีกับวัฒนธรรมของบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษานี้  

การรับพนักงานท่ีเปนบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ก็มีความเปนไปไดสูงวา จะชวยลดโอกาส

การลาออกของพนักงานใหม 

4.3  ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ผูสนใจสามารถศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
- การศึกษาของ Jackson (2014) ท่ีสัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 131 

คนจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่นักศึกษาเห็นวาเปนประโยชนตอการสมัครงาน 
CWIE 

- การศึกษาของ Ferns and Lilly (2015) ที่นำเสนอแผนกลยุทธ 3 ปของโครงการ 
CWIE ของสถาบันการศึกษา พรอมยุทธศาสตรเพ่ือนำแผนสูการปฏิบัติ และผลที่ไดรับ รวมทั้งแนว
ปฏิบัติเพ่ือใหการดำเนินการมีความยั่งยืน 

- การศึกษาของ Ferns et al. (2014) ที่นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการ
ปฏิบัติงาน CWIE หลายรูปแบบของนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาจาก 14 สถาบันการศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึงเก็บขอมูลทั้งจากนักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทำหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE 
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5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 
คำส่ัง    จงเลือกคำจากรายการทางขวามือท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดกับขอความทางซายมือ  

แลวนำตัวอักษรหนาคำทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือ 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 

1. ติดตอสถาบันการศึกษาเพ่ือแจงความตองการรับ
นักศึกษา CWIE  

2. สงรายละเอียดงานท่ีไดรับจากสถานประกอบการ
ใหหลักสูตรพิจารณารับรอง   

3. ขอขอมูลนักศึกษาท่ีตอบรับจากสถาบันการศึกษา
เพ่ือใชลดหยอนภาษี (ตองสงลวงหนา 30 วัน) 
และยื่นลดหยอน 

4. จัดทำจดหมายสงตัวเม่ือสถานประกอบการตอบ
รับนักศึกษา 

5. สอบถามและรวบรวมความตองการรบันักศึกษา
จากแตละแผนกในสถานประกอบการ 

6. จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติงาน CWIE เพ่ือให
นักศึกษาไดนำเสนอผลงานและไดทำการวิเคราะห
สะทอนคิด (Reflection) 

7. จัดทำระบบประกาศงานท่ีผานการรับรองคุณภาพ
งานแลวใหนักศึกษาทราบ   

8. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาในชวงกอนการปฏิบัติงาน CWIE 

9. เบิกสวัสดิการและคาตอบแทนใหแกนักศึกษา 
10. หาความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายและจำนวนงานท่ีนักศึกษา
สามารถเลือกได  

ก. บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ข. บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ 

 
เฉลยแบบทดสอบ 

ขอ 1. ข  ขอ 2. ก  ขอ 3. ข  ขอ 4. ก  ขอ 5. ข  ขอ 6. ก  ขอ 7. ก  ขอ 8. ก  ขอ 9. ข  ขอ 10. ก 
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โมดูล 9 

บทบาทและภาระหนาที่ของวิทยากรแกนนำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 
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โมดลู 9  

บทบาทและภาระหนาทีข่องวิทยากรแกนนำ 

 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดและดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative 

and Work-Integrated Education: CWIE) ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

ประกาศ CWIE แพลตฟอรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ในเดือนมกราคม 2563 จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายไดมากนอยเพียงใด

ขึ ้นอยู กับการรวมขับเคลื ่อนของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการรวมท้ัง

หนวยงานภายนอกของภาครัฐเอกชนและชุมชน ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีความเขาใจ 

เขาถึง และสามารถดำเนินการตามอุดมการณ มาตรฐานและการดำเนินตามขั้นตอนของ CWIE  

อยางครบถวนสมบูรณ จึงมีความจำเปนที่จะตองเรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกกลุมในสถานศึกษาและ

สถานประกอบการอยางกวางขวาง และทั ่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ ่ง “ว ิทยากรแกนนำ” จาก

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ในภูมิภาคทั้ง 9 เพื่อจะไดเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการศึกษาอบรมไดพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ 
 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถใชสาระความรูในโมดูลนี้ในการจัดและดำเนินการ

ฝกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของในสถานศึกษา เครือขายและระหวางเครือขาย ท้ังในบทบาทของการเปน

ผูออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมและการเปนวิทยากรหลักของการฝกอบรม 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

ผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะท่ีพึงประสงคที่ผูไดรับการศึกษาอบรมตามโมดูล 9 พึงไดรับ 

ประกอบดวย 

1) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตสาระความรู ทักษะและสมรรถนะในการทำหนาท่ี 

“วิทยากร” แกนนำ ไดแก การพัฒนา CWIE ในฐานะผูออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม

ตามความตองการของสถาบันสมาชิกในเครือขายและระหวางเครือขาย 
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2) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเปนวิทยากรหลักในการจัดฝกอบรมบุคลากร ทั้งระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติการตามหลักสูตร CWIE ท่ี อว. กำหนด 

3) เกิดสมรรถนะและมีความม่ันใจในการทำหนาที่ดานการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามความตองการขององคกรท่ีเก่ียวของ 

 

4. หัวเรื่อง: สาระความรู - นำสูปฏิบัติ 

สาระความรูท่ีเปนพ้ืนฐานของการนำสูการปฏิบัติ CWIE  ประกอบดวย 

1) กรอบสาระความรูและกิจกรรมการฝกอบรม 

2) บทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยากรแกนนำ 

3) การฝกอบรมวิทยากรแกนนำแบบ “การฝกอบรมรวมเรียนรู” (Blended Training) และ

แบบ “การฝกอบรมหนางาน” (On-the-Job Training) 

 

4.1  กรอบสาระความรูและกิจกรรมการฝกอบรม 

ผูท่ีจะเปนวิทยากรแกนนำ จะตองมีสาระความรู 3 ดาน ไดแก 

1) ความรูชำนาญการในศาสตรสาขาวิชาการ วิชาชีพ หรือวิชาปฏิบัติที่สัมพันธกับ 

การปฏิบัติ CWIE   

2)  ความรูทั่วไปวาดวยเรื่องที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทำงานหรือ CWIE  ไดแก (1) หลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมาย (2) ระบบบริหารและการ
จัดการ (3) มาตรฐาน: การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ (4) การนิเทศ
และการสอนงาน (5) การประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(6) การวิเคราะหสะทอนคิด (7) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (8) โมดูลบทบาทภาระหนาที ่ของผู ดำเนินการดาน CWIE และ  
(9) บทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยากรแกนนำ  

3) กรอบสาระความรูและกิจกรรมการฝกอบรมสามมิติ ไดแก 

 (1) มิติดานสาระความรู อยางนอย 8 ประการ 

 (2) มิตดิานการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม อยางนอย 7 ประการ 

 (3) มิติดานการจัดและดำเนินการการฝกอบรม อยางนอย 9 ประการ 

 

 ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภาพโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
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4.2  บทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยากรแกนนำ 

ความสำเร็จของการฝกอบรม สวนสำคัญสวนหนึ่งจะเกิดจากบทบาทและการทำ

ภาระหนาท่ีของผูจัดอบรมและวิทยากรหลักในการฝกอบรมแตละหลักสูตรและแตละครั้ง ผู ที ่มี

บทบาทและทำภาระหนาที ่ดังกลาว เพื ่อใหการฝกอบรมตอบสนองความตองการของผู เขารับ 

การอบรมและประสบความสำเร็จตามเปาประสงคขององคการ คือ “วิทยากรแกนนำ” ซึ่งเปนท้ัง 

ผู จ ัดอบรมและวิทยากรหลักในการอบรม เพื ่อขยายผลใหการจัด CWIE เปนไปตามเปาหมาย  

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ตามอุดมการณและมาตรฐานของการจัด CWIE ตามพระราชบัญญัติ 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศ CWIE แพลตฟอรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรมของประเทศไทย 

นอกเหนือจากการมีสาระความรูไมนอยกวา 8 ประการ ตามมิติดานสาระความรู

เกี ่ยวกับ CWIE แลว วิทยากรแกนนำยังจะตองสามารถนำสาระความรู ไปสู การปฏิบัติ ตามมิติ 

ดานการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การฝกอบรมไมนอยกวา 7 ประการ และมิติดานการจัดการ

และดำเนินการการฝกอบรม ไมนอยกวา 9 ประการ หรือรวมกันไมนอยกวา 24 กิจกรรมโดยสังเขป  

การที่วิทยากรแกนนำจะสามารถทำบทบาทและภาระหนาที่ไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับ

กระบวนการวางแผนและการเตรียมการฝกอบรมและกลยุทธในการฝกอบรม ดังตอไปนี้ 

1) กระบวนการวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม ประกอบดวย 

 (1) การจัดกำหนดการฝกอบรม 

 (2) การแจงผูเขารับการอบรม 

 (3) การเตรียมสื่อและวัสดุการฝกอบรม 

 (4) การเตรียมตัวในการเปนวิทยากร 

2) กลยุทธในการจัดการฝกอบรม ประกอบดวย 

 (1) การขจัดความประหมา 

 (2) การเปด-ปด การฝกอบรม 

 (3) การทำงานกลุม 

 (4) การชวยการเรียนรูของผูเขารับการอบรม 

 (5) การประเมินผลสำเร็จของการฝกอบรม 
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4.3   การฝกอบรมวิทยากรแกนนำแบบ “การฝกอบรมรวมเรียนรู” (Blended 

Training) และแบบ “การฝกอบรมหนางาน” (On-the-Job Training) 

การฝกอบรมวิทยากรแกนนำครั้งนี้จัด 2 รูปแบบ ไดแก (1) การฝกอบรมรวมเรียนรู 

(Blended Training) และ (2) แบบการฝกอบรมหนางาน (On-the-Job Training) โดยมีรายละเอียด

โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

4.3.1 การฝกอบรมรวมเรียนรู 

การฝกอบรมรวมเรียนรู แบงเปน 2 ชวง ไดแก 

 1) ชวงแรก: ศึกษาและทำกิจกรรมดวยตนเองจากบทเรียนออนไลนตาม

หลักสูตรฝกอบรม CWIE ออนไลน จำนวน 9 โมดูล ใชเวลาไมเกิน 35 ชั่วโมง 

 2) ชวงสอง: เขารับการอบรมแบบเผชิญหนา (Face to Face) ตามตาราง

การอบรมเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ อาทิ คณาจารยนิเทศ  

ผูนิเทศ ผูประสานงาน และผูปฏิบัติงาน เปนตน ณ สถานที่ที่กำหนด ใชเวลาไมเกิน 3 วัน ๆ ละ 7 

ชั่วโมง รวมไมเกิน 21 ชั่วโมง เปนการบรรยายนำโดยวิทยากรหลักและการประชุมกลุมรวมกับ

วิทยากรกลุม ในสัดสวนบรรยายนำ : การประชุมกลุม 12 : 8 ชั่วโมง รวมทั้งไดมีประสบการณและ

โอกาสการทำงานเปนทีมกับบุคลากรท้ังในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ อันจะชวยใหเกิด

ระบบ “ร วมคิด ร วมทำ ร วมได ร ับประโยชน เก ิด WIN-WIN-WIN กับทุกฝ ายทั ้งน ักศ ึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ” สมดังปณิธานของสหกิจศ ึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการทำงาน 

4.3.2 การฝกอบรมหนางาน 

การฝกอบรมหนางาน แบงเปน 4 ชวง ไดแก 

 1) ชวงกอนการอบรมแบบเผชิญหนา เปนการประชุมรวมกับคณะวิทยากร

ประจำหลักสูตรการฝกอบรม CWIE ณ สถานที่กำหนดหนึ่งวันกอนการฝกอบรมรวมเรียนรูชวงสอง  

ใชเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อทบทวนหลักสูตรการศึกษาอบรมแบบโมดูล การอบรมแบบรวมเรียนรู การ

ฝกอบรมแบบหนางานสำหรับวิทยากรแกนนำ ผูเขารับการอบรม ตารางและกิจกรรมการฝกอบรม 

และการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ  

 2) ชวงหลังการประชุมเตรียมการ-นำสู การปฏิบัติชวงการอบรมแบบ

เผชิญหนา วิทยากรแกนนำจะตองมีบทบาทและภาระหนาที่เปนสมาชิกและวิทยากรกลุม รวมทำ

กิจกรรมกลุม เชนเดียวกับผูเขารับการอบรมและวิทยากรประจำกลุมทุกคนตามตารางการฝกอบรม 

 3) ชวงหลังการฝกอบรมแบบเผชิญหนาของแตละวัน วิทยากรแกนนำ

จะตองเขาประชุมรวมประเมินผลประจำวันกับคณะวิทยากรประจำหลักสูตรการฝกอบรม ในเวลา 
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17.00-18.00 น. ณ สถานที่จัดฝกอบรม วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อประมวลขอเสนอแนะในการแกปญหา

และปรับปรงุการฝกอบรมถามี 

 4) ชวงหลังจากปดการฝกอบรม CWIE สำหรับบุคลากรกลุ มอื ่นแลว 

วิทยากรแกนนำจะตองมีการประชุมรวมกับคณะวิทยากรประจำหลักสูตรการฝกอบรม CWIE ตออีก  

1 วัน เปนเวลาไมเกิน 7 ชั่วโมง เพ่ือถอดบทเรียนการวิเคราะหสะทอนคิดและเก็บตกสาระความรูและ

กิจกรรมการฝกอบรมในมิติตาง ๆ 

การฝกอบรมวิทยากรแกนนำตามรูปแบบนี้ เปนการเรียนรูจากการทำงานจริง  

โดยการนำของคณะวิทยากรหลัก ผลที่ไดจากการสะทอนคิดในสิ่งที่ทำจริง (Learning through 

Reflections on Working) หลักสูตรการฝกอบรมหนางาน (On-The-Job Training) จึงนาจะชวยให

การทำบทบาทและภาระหนาท่ีของวิทยากรแกนนำมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
 

5. การวัดและประเมินผลกอนและหลังการศึกษาออนไลน  

 
คำส่ัง    ขอความตอไปนี้ ถาเห็นวาขอความใดถูกใหทำเครื่องหมาย ถาเห็นวาผิดใหทำเครื่องหมาย 

 หนาขอความ 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  

1. บุคลากรคือปจจัยสำคัญท่ีสุดท่ีจะชวยขับเคลื่อน CWIE  
2. การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ เปนเง่ือนไขสำคัญท่ีสุดของการจัด CWIE  
3. วิทยากรแกนนำ จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการและมีอาวุโสสูงกวาคนอ่ืน 
4. สาระความรู 8 ประการ คือ สิ่งท่ีบุคลากร CWIE ทุกคนพึงมี 
5. การประเมินผล คือเรื่องท่ีทุกมิติของกรอบสาระความรูและกิจกรรมการ

ฝกอบรมใหความสำคัญ 
6. ผูท่ีผานการอบรมวิทยากรแกนนำ ควรจะทำหนาท่ีคณาจารยนิเทศไดดวย 
7. การวางแผนและกลยุทธการฝกอบรมเปนตัวบงชี้ความสำเร็จในการทำหนาท่ี 

ของวทิยากรแกนนำ 
8. การกำหนดใหวิทยากรแกนนำไดรับการอบรมแบบหนางาน เพราะตองเรียนรู

เรื่องตาง ๆ มากกวาบุคลากรท่ีทำหนาท่ีอ่ืน 
9. การฝกอบรมแบบรวมเรียนรู คือการใหผูเขารับการอบรม เรียนและทำกิจกรรม 

ดวยตนเองตลอดหลักสูตร 
10. การอบรมแบบเผชิญหนาจะหมดไปเนื่องจากใชเทคโนโลยีดิจิทัลทดแทนได 

 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
ขอท่ีถูก คือ ขอ 1, 5, 6, 7        ขอท่ีผิด คือ ขอ 2, 3, 4, 8, 9, 10 
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