
Work-integrated Learning (WiL) at KMUTT 
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• INTERNATIONAL PROGRAMS AND COOPERATION 
 

•  KMUTT offers 35 English-based programs and some joint-degree programs and twinning 

programs.  The University  has international links with over 160 universities/institutes in 47 countries. 
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Professionalism and 
Integrity 

 
เป็นมอือาชพี พรอ้มยดึม ัน่และยนืหยดั 

บนความถกูตอ้ง 
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การเรียนรู้เชงิประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศกึษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ 
ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริง
ของการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา นอกจากนีอ้งค์กรผู้ใช้บัณฑิตและ
สถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนา
ปรับปรุงงานและหลักสูตร 
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9 รูปแบบ 

WiL 

ทวิภาคี 

(DVT) 

สหกิจศึกษา 

(Cooperative) 

การฝึกงาน

(Apprenticeship) 

การฝึกหดั 

(Internship) 

การก านด

ประสบการณ์

ก่อนเขา้ศึกษา 

 การเรียน
สลบัการ

ท างาน 

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

การปฏิบตังิาน

ภาคสนาม 

การฝึกงานที่

เนน้การเรียนรู ้

พฤตกิรรมการ

ท างาน 

ท่ีมา: สุเมธ แยม้นุ่น, สหกิจศึกษา: รปูแบบการจดั

การศึกษาเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

WiL มติใิหมข่องอดุมศกึษาไทย | รปูแบบและแนวทางการจดัการศกึษาแบบ WiL ระดบัอดุมศกึษาไทย | 8 



WiL       

ใน   

ประเทศไทย 

ทวิภาคี 

(DVT) 

สหกิจ

ศึกษา 
(Cooperative) 

การ

ฝึกงาน 

(Apprentice) 

การฝึกหดั 

(Internship)  

รูปแบบ

อื่นๆ 

ท่ีมา: ปานเพชร ชินินทร และคณะ 

(2552), รปูแบบการเรียนรูท่ี้บรูณาการเขา้

กบัการท างานในประเทศไทย 

WiL มติใิหมข่องอดุมศกึษาไทย | รปูแบบและแนวทางการจดัการศกึษาแบบ WiL ระดบัอดุมศกึษาไทย | 9 
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ป.ตรี ป.โท 

WiL-
Michelin WiL-Betagro 

Practice School 

FEPS 

ChEPS 

BIPS B-TEP 

SEPO 
เรียนรู้ร่วม
อุตสาหกรรม 

สหกิจศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

ครุศาสตร์อุตฯ 

สถาปัตยกรรมฯ  

วิศวกรรมเครื่องกล สหสาขาวิชา 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมอาหาร โครงการจัดตั้ง 

เทคโนฯชีวภาพ เทคโนฯชีวภาพ 

ทล.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
วศ. ไฟฟ้า 
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Chemical Engineering Practice School  
(ChEPS) 

Food Engineering Practice School 
(FEPS) 

Biotechnopreneur (B-TEP) Starch Engineering & Process 
Optimization Program (SEPO) 

Biotech Practice School 
(BiPS) 

14 14 
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Product: วศิวกรจากโครงการทกัษะ  

เป็นเลิศทางเทคโนโลย ี
ทั้งทางดา้นฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์ 

มีภาวะความเป็นผูน้ า 
และความสามารถ 

ในการท างานเป็นกลุ่ม 

มีความสามารถใน
การวิจยั วิเคราะห์ 
และ แกปั้ญหาใน
อุตสาหกรรม 

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
ในการส่ือสาร 

และการน าเสนอผลงาน 

ความพร้อมในทางดา้นทางทฤษฏี 
และการประยกุตใ์ชง้านทางวิศวกรรมอาหาร 

โลกทศัน์กวา้งและมี
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
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Proactive 

Recruitment 

36 

Credits at 

KMUTT 

6 Credits 

at KMUTT 

6 Credits at 

Industrial 
Sites 

Student 
Selection 

One full 

year of 
coursework 

One 

semester of 

industrial 
research 

One 

semester of 

fundamental 
research 

8 
16 



SEPS Practice Site Concept 

Electricity 

Boiler FEPS CLASSROOM 

Practice Site 
Factory as a Classroom 

Industrial Problem as 
an Exercise to Solve 

17 



1stmonth  2ndmonth  

Phase 1 

3rdmonth  4thmonth  

Phase 2 

1 Semester 

Industrial 
research 

Industrial Research at Engineering Practice Site  

Two-or three-person groups Academic value Economic Value to host company 
18 



Program Department or School Year Industrial Partner(s) Funding 
Agencies 

ChEPS Chemical Engineering 
(M.Eng.) 

1998 Petrochemical industry (Thai Oil, Thai 
Polyethylene, BST, ROC, Siam Mitsui 
PTA, ATC, Exxon Mobil, PTT chem) 

EPPO, NSTDA 
(U-IRC) 

FEPS Food Engineering (M.Eng.) 2002 Food industry 
(Siam Food, Saha Farm, CPRAM, 
Betagro, TGM, Thai Union Frozen, TC 
Pharmaceutical, Lilly Tobeca) 

BIOTEC; NSTDA 
(U-IRC) 

SEPO Multidisciplinary (M.Eng./M.S.) 2004 Starch industry (Chonchareon Co., 
Ltd.) 

BIOTEC; NSTDA 
(U-IRC) 

BiPS School of Bioresources and 
Technology (M.S.) 

2006 Biotech industry  
(KMP Biotech Co., Ltd.; Bangkok 
Bank) 

NSTDA (U-IRC) 

19 



 Raw materials: Students 
 Production Process: Learning Methods 
◦ Intensive curriculum (Lecture- plus problem-based) 
◦ Special research topic (6 credits) 
◦ Factory as a classroom (6 credits) 

 Secret or Trademark Ingredients: Site Director 
 Products: High Quality (top-notch) SEPS students 
 Customers: Industrial factories satisfy with the research results by 

gaining real benefits 

20 
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2. 

3. 

5. 

4. 

1. 
Identifying site projects 

Preparing a working timetable 

Providing technical advice 

Coaching the students 

Facilitating activities between sponsors 
and students 



 To reduce the production cost and loss 

 To increase the production efficiency and 

machine efficiency 

 To gain opportunity for recruitment. 

 To improve the knowledge of staffs in the 

production line. 
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หลักสูตร/โครงการ 
ปริญญาตรี 

เรียนรู้ร่วมอุตฯ สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา รายวิชา WiL 

คณะ 
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
(ไฟฟ้า ) 

วิศวกรรมศาสตร ์ ครุศาสตร์อุตฯ 
(เทคโนโลยีบัณฑิต) 

วิศวกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมฯ 

ภาควิชา 

ทุกภาควิชา สิ่งแวดล้อม 
โยธา 
เคร่ืองมือและวัสดุ
ระบบควบคุม 
อิเล็คทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ไฟฟ้า 
อุตสาหการ 
เคร่ืองกล 
โยธา 

คอมพิวเตอร ์
 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษา 
(4-6 เดือน) 

1 ภาคการศึกษา 
(6 เดือน) 

1 ปีการศึกษา 
(10 เดือน) 

1 ภาคการศึกษา 
 

1 ภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 8 6-12 (รายวิชาสหกิจ) 20 (2-9-9) 3 2 

รูปแบบ 

นศ.เข้าไปท า
โครงงาน 

นศ.เข้าไปท า
โครงงาน 
หรือ ปฏิบัติงานตาม
สายวิชาชีพ 

นศ.เข้าไปปฏิบัติงาน
ตามสายวิชาชีพ 
และ 
ท าโครงงาน 

นศ.เข้าไปท าโจทย์
วิจัย 
 

นศ.ท าโครงงานตาม
ความต้องการของ
อุตสาหกรรม 
 

24 



WiL 
Science-KMUTT 

ฝึกงานภาคฤดรู้อน 

Work Integrated Learning : WIL 

2546 

ภาควิชาเคมี 2548 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์2549 

เรียนรู้ร่วมอตุสาหกรรม   

ภาควิชาฟิสิกส ์

ภาควิชาจลุชีววิทยา 2550 

25 



ลกัษณะเด่นของโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม 
• เป็นโปรแกรมทางเลือกของนกัศึกษา (มีหน่วยกิตรวมเท่ากบั
หลกัสูตรปกติ)  โดยทดแทนการเรียนรู้ร่วมดว้ย วิชาเลือกเสรี 

• นกัศึกษาลงทะเบียนเป็น Package 8-9 หน่วยกิต (Senior Project + 
ฝึกงานภาคฤดูร้อน + การเรียนรู้ร่วม) 

• นกัศึกษาทุกคนตอ้งท างาน Senior Project ในระหวา่งการท างาน
เรียนรู้ร่วม ฯ   

Work Integrated Learning: WIL 

โครงการเรียนรู้ร่วมอตุสาหกรรม   
คณะวิทยาศาสตร ์  มจธ. 
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ระยะเวลาการฝึกงาน: ต่อเน่ืองจากการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
 ฝึกงานภาคฤดูร้อน                ประมาณ    6 สปัดาห์    
  ฝึกเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ประมาณ  10 สปัดาห์  
         รวมเป็น  16  สปัดาห์  (4 เดือน /เม.ย. – ก.ค.) 

 หมายเหต ุ: กรณีท่ี Project ยงัไม่แล้วเสร็จ นักศึกษามีเวลาท า   
        Project (เตม็เวลา) อีก 2 เดือน (ส.ค. – ก.ย.) 

Work Integrated Learning : WIL 

โครงการเรียนรู้ร่วมอตุสาหกรรม   
คณะวิทยาศาสตร ์  มจธ. 
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ทีม่า : Asst. Prof. RardchawaDee Silapunt, Ph.D. 
Faculty of engineering 

Industry/University cooperative research center 
 in HDD Advanced manufacturing  28 



Work Integrated Learning : WIL 

year 
1 
 

WDTH WDTH WDTH 
 1 month 2 months 1 month 

students have 
to work with WD 
for at least 2 
years after 
graduation 

St
ar

t (
Ju

ne
 2

00
9)

  

En
d 

(M
ar

ch
 2

01
1)

  

Student shall maintain at least “C” grade in all 

Course taken 

Student’s progress report very semester. 

Student report very month 

22 Months (June 2009 – March 2011) 

Adjust B.Eng curriculum as requested by WD 
(Specialization of HDD Technology)  

Student shall intern at WDTH 

Oct. Apr.-May Oct. 

year 
2 
 

year 
3/2 

 

year 
3/1 

 

year 
4/1 

 

Year 
4/2 
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Work Integrated Learning : WIL 

 100 % tuition & fees, and texts of regular courses and extra 
courses required by WD 

 Monthly allowance :  
 Automatically employed by WD after graduation for 2 

years (bonding period).  Bonding Contract sign-off. 
 Period of Scholarship : June 1, 2009 – March 31, 2011 

30 



1. ก าหนดมาตรฐาน การจัดตั้ง การบริหารจัดการ และการด าเนินงาน หลักสูตร WiL 

ที่มีคุณภาพ 

2. เพิ่มจ านวนหลักสูตร และ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรWiL  

 ส่งเสริม และ สนับสนุน การจัดตัง้หลกัสูตร WiL 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการหลักสตูร WiL ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายใน มจธ. และ/หรือ มจธ.กับภาคอุตสาหกรรม  

 ดูแลและควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการหลกัสูตร WiL ให้ได้ตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย 

31 
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โครงการปริญญาตรีสหกิจ วศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงจดัการเรียนการสอน แบบบูรณาการร่วมกบัการท างาน 
(Work-integrated Learning : WiL) บริษทั สยามมิชลิน จ ากดั ร่วมผลิต
บณัฑิตใน โครงการ ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา  5 แห่ง (มจธ มจพ มอ มก มทร ลา้นนา) 

33 



ปรับหลกัสตูร ME. ให้สอดคล้องกบัความต้องการ  
(Specialize in tyre manufacturing)  

Work Integrated Learning : WIL 

ปีที ่ 
1 

ปีที ่ 
2 

Michelin Michelin 
summer 

Michelin 
ปี 4/1 ปี 4/2 

St
ar

t 

En
d 

 

• อบรมความปลอดภยัในโรงงาน 
• ศึกษางานในกระบวนการผลิตยางและแม่พิมพ ์

Students are at Michelin - 10 months 

ปีที ่ 
3 

Jun - 
Jul 

Aug - 
Nov 

Jan - Mar 

ตลอดหลกัสตูรอาจารยจ์ะลงไปรว่มดแูล นศ. 

• เรียนรายวชิาบงัคบัท่ีมหาวทิยาลยั 1-
2 วนั 
 

• ท าโครงการวจิยับนโจทยข์องทางบริษทั 
• เรียนรายวชิาเฉพาะท่ีบริษทั 

 Tyre/Mold Manufacturing 
 Tyre Mechanics 

• เรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปและภาษาองักฤษในรูปแบบเรียนรู้คู่กบัการใชง้านจริง 

Re
cr

ui
tm

en
t 

บริษัทสนับสนุนค่าบ ารุงการศึกษาค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว และ สวสัดิการเบือ้งต้น 

Tyre Engineering Program 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรมศาสตร ์

34 
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โครงการการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน ระดับปริญญาตรี  
ร่วมกบั บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)     

35 



ได้รับทุนจาก สวทช. และ คปก.อุตสาหกรรม 
ส าหรับงานวิจัย 1 เร่ือง และผลิต นศ.ป.เอก 
2 คน 

ได้รับทุนจาก สวทช.  
ร่วมกับเบทาโกร
ส าหรับงานวิจัย 1 
เร่ือง  

 
ปี 56  เร่ิมต้น

โครงการ Betagro – 
KMUTT WiL      
ในระดับป.ตรี 

 

โครงการทกัษะวศิวกรรมศาสตร์ 
ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร 

SPC (Statistical process control) 36 



วัตถุประสงค์ 
 จัดตัง้โครงการต้นแบบของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
ที่มีการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ในระดับปริญญาตรี  
 

 เสริมสร้างและต่อยอดความร่วมมือในด้านวชิาการระหว่าง
อุตสาหกรรมและอาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ 
 

 เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้มีทกัษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรม 
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 ขยายความร่วมมือจากโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร 

 โจทย์ในอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย จึงต้องการนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิขา 

(Multi-disciplinary) เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 

 โมเดลการท างานที่มี อาจารย์ประจ าสถานฝึกทักษะ ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมี

การคัดเลือกโจทยบ์นความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณค่าเชิงวิชาการและ

เศรษฐกิจ 

 
38 

WiL-Betagro model: ความท้าทาย 



ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏบิัตงิาน 

มีความรู้ 

จัดการข้อมูลเป็น 

มีทกัษะการ
แก้ปัญหา 

มีทกัษะการน าเสนอ
ผลงาน 

มีความเป็นมืออาชีพ 

มีทศันคตทิี่ดีในการ
ท างาน 

มีวินัย 

มีการวางแผนงาน 

ส่ือสารได้ 
มีจริยธรรมในการ

ท างาน 

การท างานเป็นทมี 

เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่าง 

การท างานเป็นทมี 
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Chilled  
meat 

Thumb 
-ling 

Feed 
in Cooking 

Freez
-ing 

Pack 
-ing 

Cut 
up 

Pre-chill 

(N2 (L)) 

Chilled 

0-10 C 

โครงการBetagro – KMUTT 

Improvement Projects 

นักศึกษา WiL ปริญญาตรี 
    คณะวิทยาศาสตร์ 14 คน 

   ฟิสิกส์  2  คน 
    เคมี  2  คน 
    จุลชีววิทยา (อาหาร) 2  คน 
    คณิตศาสตร์  8  คน 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 คน 
   เคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม  4 คน 
    เคร่ืองกล    3 คน 

-จดัตั้งคณะอาจารย ์3 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์โจทยร่์วมกบั
บุคลากรจาก บ.เบทาโกร 
-หวัขอ้โจทย ์ทั้งหมด 22 หวัขอ้ : 

•โจทยด์า้นกระบวนการผลิต 6 หวัขอ้ 
•โจทยด์า้นการอนุรักษน์ ้ า 5 หวัขอ้ 
•โจทยด์า้นการอนุรักษพ์ลงังาน 6 หวัขอ้ 
•โจทยเ์พ่ิมเติม (นอกสายการผลิตไก่น่ึง/ยา่ง) 5 
หวัขอ้ 

มุมมองจากภาคเอกชนต่องานวชิาการของอุดม: 40 



IN OUT Cook  Freeze Chill Cut  Pack Storag
e 

Waste water treatment 

CW water 

CPD line 5 – Steamed/Roasted 
product 

OUT 

OUT 

IN IN 

Electricity LPG 

Thermal oil 

boiler 

IN 

Steam 

boiler 

Soft water 

IN 

LIN 

IN 

Tumbling 

PHY 

OUT 

OUT 

IN 
INC 

INC 

FST STA 

MEE 

CH

M 

IN 

Yakitori 
product 

Charcoal IN 
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กระบวนการผลติอาหารสัตว์ 

การรับวัตถุดิบ 

Silo 
(ข้าวโพด) 

Grinding 

การชั่งน้ าหนัก 

การผสม 

การอัดเม็ด 

จัดส่งให้ลูกค้า 

การจัดเก็บในคลังสินค้า 

Finish product 

Packing Bulk 

การระบายความร้อน ขบให้แตก 

พร้อมผสม 

Grinding bin 

วัตถุดิบเหลว 

Steaming 

Product in control 

ถัง 
(ข้าวโพด) 

โกดัง 
(กากถั่วเหลือง) 

ตัวยา 

STA 

MTH 

STA 

* บ. บีทจีี  ฟีดส์มิลล์ จ ากัด  - 3 โจทย์ 
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เยีย่มชมโรงงาน อบรมการน าเสนอผลงาน 

ค่ายเตรียมความพร้อมฯ 

การตดิตามงานของนศ. การน าเสนอผลงาน 

การประเมินผลนศ. 

การเบิกจ่ายเงนิ การเดนิทาง การประสานงานตดิต่อ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสถานประกอบการ 

กจิกรรมเสริมทักษะ 

I. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
ภาคอุตสาหกรรม 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษา
ระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

III. หลงัส้ินสุดโครงการ 

IV. การบริหารจัดการในภาพรวม 

การน าเสนอผลงาน ต่อสถานประกอบการ 

V. งานวจิัยของส านักงาน WIL 



1. ทศันศึกษาเยี่ยมชม บ. BFI และ บ. BTM ในเครือเบทาโกร (27 เมษายน 2556) 

◦ เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัสว่นงานท่ีจะต้องเข้าไปปฏิบตัิงาน 

และสร้างความคุ้นเคยระหวา่งนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เร่ือง การน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ 

(26 พฤษภาคม 2556 - สถาบนัการเรียนรู้ มจธ.) 

◦ เพ่ือให้นกัศกึษารู้และเข้าใจวิธีการน าเสนอผลงานทางวิชาการอยา่งมืออาชีพและสามารถ

น าเสนอผลงานทางวิชาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ค่ายกิจกรรมเสริมทกัษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าภาคอุตสาหกรรม (27-30 

พฤษภาคม 2556 - มจธ. บางขุนเทยีน)  

I. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าภาคอุตสาหกรรม 
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27 พฤษภาคม 

รุ่นพี่โครงการ FEPS ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานฝึกทกัษะ (ดร.โชติกา วิริยะรัตนศกัดิ์, วิศวกรรม
อาหาร) 
กระบวนการเรียนรู้แบบหวัข้อปัญหา (คณุไกรศิลา กานนท์, สถาบนัการเรียนรู้) 
 

28 พฤษภาคม 

การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น (คณุวรรณา ฉายาวฒันะ, วิทยากรอิสระ และ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย, ครุศาสตร์
อตุสาหกรรมฯ) 
 

29 พฤษภาคม 

มนุษยสัมพนัธ์และการสื่อสาร (ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนงั, ศิลปศาสตร์) 
 

30 พฤษภาคม  

นโยบายของ มจธ. กับการเรียนการสอนรูปแบบ WiL (รศ.ดร. สวุิทย์ เตีย,รองอธิการบดีอาวโุสฝ่ายวชิาการ) 
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน (คณุสิริลกัษณ์ ศรีสนัติแสง, ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลและธรุการ บ. BFI) 
แนวทางการปฏิบตัตินระหว่างอยู่สถานฝึกทกัษะ (ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

45 



46 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

มีอาจารย์ประจ าสถานฝึกทักษะ 
(Facilitator) 

ประจ าสถานฝึกทกัษะ ตลอดโครงการ 



  สร้างเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

  ดแูลเอาใจใส ่และรับผิดชอบชีวติความเป็นอยู่และความปลอดภยัของนกัศกึษา 

  ให้ค าปรึกษาด้านการท างานในอุตสาหกรรมแก่นกัศกึษา 

  สร้างเสริมและประเมินผลทกัษะสนบัสนนุการท างาน (Soft skills) ของ

นกัศกึษา 

  ตดิต่อประสานงาน ระหวา่งนกัศกึษา ท่ีปรึกษาจากอตุสาหกรรม และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
47 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

บทบาทและหน้าที่ ของ อาจารย์ประจ าสถานฝึกทักษะ (Facilitator) 



หวัข้อโจทย์ 
10 โจทย์  
BFI = 7 

BTM = 3 

นักศึกษา 
21 คน 

BFI = 15 
BTM = 6 

อาจารย์ที่ปรึกษา 12 คน 
อาจารย์ประจ าสถานฝึกทักษะ 

(Facilitator) 2 คน 

ระยะเวลาการท างาน 4-6 เดือน 
(*1 ปีการศึกษา - วศ. เคร่ืองกล) 

* การติดตามงานของนศ. 
* การน าเสนอผลงาน 

*กจิกรรมเสริมทักษะ 

@BFI -  1 week (3-8 June) 
Working unit - rotation 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

@BTM - 2 weeks (3-15 June) 
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* การติดตามงานของนศ. 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

นศ. ติดต่อ/ปรึกษา 
อ.ท่ีปรึกษา 

ประชุมกลุ่มยอ่ย  
(ทุกสปัดาห์) 

นศ.คน้ควา้ขอ้มูล และ 
เกบ็ขอ้มูลหนา้งาน  

ประชุมนศ.กลุ่มใหญ่ 
(ทุก 1-1.5 เดือน) 

นศ.เขียน Project 

logbook  
ฟา. (ตรวจทุกสปัดาห์) 

ฟา. ติดต่อ/ปรึกษา 
อ.ท่ีปรึกษา 

อ.ทีป่รึกษา 
ฟา.+นศ. 
ปรึกษา 

พ่ีเล้ียงอุตฯ 
นักศึกษา 

พีเ่ลีย้งอุตสาหกรรม 

Facilitator 
วธีิการทดลอง/แผนการท างาน 
ผลการทดลอง/ผลลพัธ์ 
สรุปและวเิคราะห์ผล 49 



* การน าเสนอผลงาน 

Presentation* Attendee 

เดือน 1 - มิถุนายน --- --- 

เดือน 2 - กรกฏาคม 1. Proposal 

เดือน 3 - สิงหาคม 

เดือน 4 - กันยายน 

เดือน 5 - ตุลาคม 

เดือน 6 - พฤศจกิายน 4. Final 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

2. Progress 1 

3. Progress 2 / 

Final  

อาจารย์ทีป่รึกษา 

กรรมการสอบฯ 

Facilitator 

พีเ่ลีย้งอตุสาหกรรม 

ทีป่รึกษาฝ่ังอตุสาหกรรม 

*  การสอบน าเสนอผลงานจะด าเนินการที่ บ. BFI และ บ. BTM จ.ลพบุรี 
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*กจิกรรมเสริมทักษะ 

II. การบริหารจัดการ และ การดูแลนักศึกษาระหว่างท างานในสถานฝึกทักษะ 

  จดักิจกรรมกลุม่หลงัเวลาเลิกงาน (17.00 เป็นต้นไป) เพ่ือเสริมทกัษะ
ทางสงัคม กระตุ้นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของ
นกัศกึษา และ เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษา 
 

 จดัทศันศกึษา 1 ครัง้ ที่ศนูย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เบทาโกรร่วมแบง่ปัน  
   ณ ป่าสกั ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบรีุ 

 
  จดักิจกรรม Refreshment โดยวิทยากรจากค่ายเตรียมความ
พร้อมฯ  ทกุ 1 - 1.5 เดือน  
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III. หลงัส้ินสุดโครงการ 

  Grand final presentation น าเสนอต่อ 
ผู้บริหาร มจธ. และ ผู้บริหาร บ. เบทาโกร  

 
  ส่งรายงานโครงงานฉบบัสมบรูณ์ ส าหรับอุตสาหกรรม  

(ที่ส านักงาน WiL) 

เดือน ธนัวาคม 
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นักศึกษาจะมีการพฒันาทกัษะ และ ศักยภาพ
ในการท างานเพิม่ขึน้ จริงหรือ ? 

1 ในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 จัดตัง้โครงการต้นแบบของการบรูณาการการเรียนรู้กับการท างาน ที่มีการดูแล

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ในระดับปริญญาตรี  

WiL 
Facilitator- 

system at the 

workplace 

Question: 

Student 

*การประเมินผลนักศึกษา 

V. งานวจิัยของส านักงาน WIL 
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*การประเมินผลนักศึกษา 

◦ อาจารย์ - ประเมิน นศ. (แบบประเมินผล Rubric) 

◦ ฟา. - ประเมิน นศ. (แบบประเมินผล Rubric) 

◦ นศ. - ประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน  (แบบประเมินผล Rubric) 

◦ พี่เลีย้งอตุสาหกรรม - ประเมินนศ.ระหวา่งการท างาน (ฟา.ไปสมัภาษณ์พี่เลีย้ง) 

เคร่ืองมือ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
(Rubric scale) 

V. งานวจิัยของส านักงาน WIL 

หลงัจากการน าเสนอผลงานแต่ละคร้ัง 
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4

T1

T2

T3

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
ครั้งแรก vs. ครั้งสุดท้าย 

การจัดการข้อมูล 
การแก้ปัญหา 
การวางแผน 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

Wilcoxon-Signed Rank 
test, P < 0.05 

S
c
o
re

 

คร้ังท่ี 
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0
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T2

T3

T4

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
ครั้งแรก vs. ครั้งสุดท้าย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทุกด้าน 

Wilcoxon-Signed Rank test, P < 0.05 

S
c
o
re
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Skills 
Original  
Student 

skills (%) 

Improved skills from WiL (%) 

Student Advisor Supervisor Facilitator 

data 
management 

20.71 19.52 19.05 15.00 25.71 

problem solving 20.71 17.38 23.10 17.38 21.43 

working attitude 32.38 15.00 15.00 16.43 21.67 

working discipline 25.50 23.25 17.00 13.00 21.75 

planning 23.11 18.00 19.05 16.03 24.05 

communication 15.00 17.38 15.95 18.81 32.86 

teamwork 28.57 20.48 15.48 15.71 19.76 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาทักษะการท างานของนักศึกษา 

(Wongdee P., et al., 2014) 
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ส่งเสริม/สนับสนุน โครงการ WiL ให้มีประสิทธิภาพ 

Roadshow 

ภายนอก 

Matching 

เพ่ิมจ านวนโครงการ WiL ใน มจธ. 

เพ่ิมจ านวน นศ.ที่เข้าร่วมโครงการ 

ท าโครงการ WiL ที่มีคุณภาพ 

ติดตาม
ความก้าวหน้า 

ฐานข้อมูล 
WiL 

เก็บข้อมูลผู้ใช้
บัณฑิต WiL 

ควบคุม
คุณภาพ 

ผลงานปัจจุบัน 
2554 - 57 

ตั้งส านักงานปี 
2554 

FTE-WiL 

พัฒนา career 
path ของ 
Site/Fac. 

Roadshow ภายใน 

WiL day 

WiL forum 

ให้ค าปรึกษาแก่ภาควิชาที่
อยากจะท าหลักสูตร WiL 

SOP 
การพัฒนาและ

ประเมินผล
ทักษะการ

ท างานของนศ. 
BTG model 

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
อุตสาหกรรม 

งานวิจัย 

ประสานงานภายใน มจธ. และ 
ระหว่าง มจธ. กบั 
ภาคอตุสาหกรรม 



ปีการศึกษา 2552 2553 2554 2555 2556 

นศ. WiL/นศ.
ทั้งหมด (%) 

2.80 6.95 7.24 6.93 8.19 
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