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“กระบวนการจัดการความรู้  การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกงานในสถานประกอบการ  และการฝึกสอน” 

 

 

 

 

รายงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน 

 

การศึกษาเพื่อผลติก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-on) 

 องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑติให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ค าน า 

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ด าเนินการและจัดท าการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management: KM) ด้านการเรียนการสอนภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อผลิตก าลังคน

นักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-on) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมุ่งเน้น

เรื่องของกระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการและการฝึกสอน เพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินของหน่วยงานกลาง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ียังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อก าหนดตัวบ่งช้ีการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ

ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้

เน้นการจัดการความรู้ในประเด็นของกระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ

และการฝึกสอนเพื่อให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น

ระบบ และให้บุคลากรในสายวิชาการสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองในก ารปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรและตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและ

เทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

 

       คณะกรรมการด าเนินการการจัดการองค์ความรู้ 

ด้านการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษา 

เพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-on) 
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บทน า 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตราท่ี 11 ระบุว่า 

ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย

ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง

วิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

พระราชกฤษฎีนี้ ต่อมาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ แสวงหาและ

แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นส่วนราชการหนึ่งของ

ภาครัฐ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

 จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.

2562 ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย ผ่านกลไกการ

ระดมสมองของบุคลากรท่ีเป็นก าลังส าคัญและพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 

ท้องถิ่น และน าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีมีความมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อผลิตก าลังคน

นักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-on) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ปีการศึกษา 

2564 จึงมุ่งเน้นเรื่องของกระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการและการ

ฝึกสอน เริ่มต้ังแต่การก าหนดองค์ความรู้ การรวบรวม การแลกเปล่ียนความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ

แก้ไขปัญหา ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ

และความเช่ียวชาญผ่านกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการและการ

ฝึกสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมย์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตากต่อไป 
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  การจัดการความรู้ (วิจารณ์ พาณิช: 2553, วิภาดา เวชประสิทธิ์:2563 และชนาธิป ลีนิน:2565) 

คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน 

(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท า

ความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ เช่น ทักษะใน

การท างาน งานฝีมือ บางครั้งจึงเรียกว่าความรู้แบบนามธรรม 2) ความรู้ท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เป็น

ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่างๆ และ

บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารย์ พาณิช ได้ระบุว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อการ

บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่  1) การบรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายด้าน

การพัฒนาคน 3) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) การบรรลุเป้าหมาย

ของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ท่ีมีความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน 

 การจัดการความรู้ควรด าเนินการอย่างน้อย 6 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่อ

งานและองค์กร 2) เสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 3) ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของตน 5) น าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วมา

แลกเปล่ียน เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 6) จดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับ

ไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึก และเช่ือมโยง ให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น โดยท่ีการ

ด าเนินการจะเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน และความรู้ท่ีชัดแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่าน

การท ากิจกรรมท่ีคนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน ซึ่งการจัดการความรู้ท่ีถูกต้องจะต้องเริ่มท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 

โดยท่ีเป้าหมายของงานท่ีส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ท่ีเรียกว่า ประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงาน (Operation Effectiveness) และนิยามผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การสนองตอบ 

(Responsiveness) ซึ่งรวมท้ังการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการ

หรือผู้ถือหุ้น  2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเป็นนวัตกรรมการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ 3) ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กรและบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น 4) ประสิทธิภาพ (Effciency) 

หมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป  ซึ่งการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ การท างานท่ีลงทุนน้อย

1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
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แต่ได้ผลมาก ท้ังนี้ในการด าเนินการการจัดการองค์ความรู้ จะมีองค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ 

(Knowledge Process) คือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ได้ด าเนินการจัดท าดังนี้ 

1. “คน” เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ซึ่งจะประกอบด้วยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสหกิจ

ศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการและการฝึกสอน มีอายุงานระหว่าง 3 – 35 ปี 

2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่าง

ง่าย และรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการดังกล่าวจะด าเนินงานผ่านระบบ MS-teams ในการสกัดองค์

ความรู้ และด าเนินการจัดท าขึ้นสู่เวปไซต์หรือช่องทางการส่ือสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดเผย

ให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในองค์กร 

3. “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เกิดการ

ปรับปรุง และนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้ด าเนินการจัดท าการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-on) องค์ความรู้ในการผลิต

บัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นเรื่องของกระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานใน

สถานประกอบการและการฝึกสอน ตามแนวทางดังกล่าวและสรุปได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  การด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

KM 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงาน 

การฝึกสอน 

- ก าหนดความรู้ส าคัญ 

- สร้างและแสวงหาความรู้ 

- จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

- การประมวลกลั่นกรองความรู้ 

คน 

กระบวนการ 

- การเข้าถึงความรู้ 

- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ 

เทคโนโลยี 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาในประเด็น
ของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มี
หลักคิดท่ีถูกต้องและมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีดัชนีช้ีวัดในยุทธศาสตร์ชาติท่ีระบุถึงการเปล่ียนโฉมบทบาทผู้สอนให้เป็นครูยุคใหม่และการ
สร้างระบบการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จากสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจ าเป็นท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต้องปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและสังคม โดย
ประเด็นส าคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติควบคู่ไปกับส่งเสริมศักยภาพผู้สอนซึ่งเป็นฝ่าย
ให้ความรู้และผู้เรียนซึ่งเป็นฝ่ายรับความรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตก าลังคนรับใช้สังคมเป็นท่ี

ยอมรับอย่างสูงในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐมากกว่า 80 ปี ได้ปรับบทบาทตนเองจากโรงเรียนช่างไม้ในอดีตจน

เป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มีองค์ความรู้พื้นฐานและความเป็นมืออาชีพระดับปฏิบัติการต่างๆ ท่ีถูกส่ังสมมาโดย

ตลอดจากรุ่นสู่รุ่น และในปัจจุบันเมื่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการเร่งผลิตบัณฑิตท่ีเน้นด้านปฏิบัติ มี

ทักษะอาชีพ รู้จริง ท าจริง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ              

เร่งพัฒนาก าลังคนท่ีมีฝีมือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้

ด าเนินการจัดท าและรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็นกระบวนการจัดการเรียนสอนจากผู้สอนท่ีได้ด าเนินการต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันด้วยการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะ

เฉพาะท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 ในปีการศึกษา 2564 ต้ังแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้าน 

การเรียนการสอน ได้ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดประเด็นความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

เพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายการประชุมเพื่อหาแนวทางและกระบวนการท่ีต้องจัดท า และ

คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ฯ ได้สรุปประเด็นส าคัญท่ีจะด าเนินการ คือ การสกัดองค์ความรู้ เรื่อง 

“กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน” เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรผู้สอน/สาขาวิชา/คณะของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ท่ีเปิด

โอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้

บัณฑิต จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถน าไปใช้ใน

2. หลักการและเหตุผล 
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การท างานจริง อีกท้ังการถอดบทเรียนจากการสกัดความรู้นี้ยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประจ าปีงบประมาณ 2565 และมีการก าหนดการท างานแบ่งตามแผนงาน  ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1  แสดงแผนด าเนินงานการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  

            การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน 

กิจกรรม ปี พ.ศ.2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 

1.ประช ุมเพ ื ่อก  ำหนดกรอบแนวทำงตำม
ประเด็นกำรบ่งชี้ควำมรู้ของกำรพัฒนำนักศึกษำ
ท่ีเน้นกำรปฏิบัติ 

       

2.ประชุมเพื่อด ำเนินกำรสร้ำง แสวงหำควำมรู้
เพื่อสกัดองค์ควำมรู้กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
แบบสหกิจศึกษำ 

       

3.ประชุมและจัดท ำแนวทำงกำรน ำองค์ควำมรู้
ท่ีได้รับมำจัดท ำให้เป็นระบบ 

       

4.ประช ุมคณะท ำงำนเพื ่อพิจำรณำท ำกำร
ประมวลและกลั่นกรองควำมรู้กระบวนกำรจัด
กำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ 

       

5.ประชุมและด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อให้
เก ิดกำรเข้ำถ ึงองค์ควำมรู ้กระบวนกำรจัด
กำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ 

       

6.ด ำเน ินกำรจ ัดประชุมจำกผู ้ทรงคุณวุฒิ,
อำจำรย์ผู ้เชี่ยวชำญกำรสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

       

7.น ำเสนอคณะผู้บริหำร มทร.ล้ำนนำตำก เพื่อ
ก ำหนดเป็นนโยบำยให้บุคลำกรสำยวิชำกำรใช้
เป็นแนวทำงปฏิบัติ 

       

 

 



 

                         รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564                                    หน้า 10   
  

 

 

3.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกงานในสถานประกอบการ การฝึกสอน 

3.2 เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

แบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การฝึกสอน ของหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและ

มหาวิทยาลัย 

3.3 เพื่อให้หลักสูตรวิชาใหม่ๆ ได้น าองค์ความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ด าเนินการในอนาคตต่อไป 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ก าหนดการจัดการองค์ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2564 

ในประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) องค์ความรู้ในการผลิต

ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายในปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการและการฝึกสอน” ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On) การ 

พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาก าลังคนนักปฏิบัติท่ีเป็นกลุ่มคนฐานรากให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดีและสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2561-2565) 

 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค ์

4. ประเด็นยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อการจัดการองค์ความรู้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-

on) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ได้แบ่งเป็น 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) กระบวนการ

จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 2) การฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3) การฝึกสอนหรือการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

สหกิจศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย์ท่ีปรึกษา) ผู้เรียน 

(นักศึกษา) และสถานประกอบการ เป็นการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบโดยให้มี

การเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีท าข้อตกลงกัน 

(MOU) โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการท างานจริงในองค์กรในลักษณะสหกิจศึกษา  มี

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา เสมือนพนักงานในสถานประกอบการนั้น 

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสืบค้นและคัดเลือกสถานประกอบการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียนท่ีสถานประกอบการ

ต้องการให้มีความสอดคล้องกันและได้รับประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันสถานประกอบการจะต้องมี

การจัดหาพี่เล้ียง (Mentor หรือ Job Supervisor) ให้กับผู้เรียน ท าหน้าท่ีช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา 

ข้อแนะน าหรือปรับปรุงแก้ไขงานนั้นได้ ดังนั้นหน้าท่ีของผู้เรียนจึงมีท้ังลักษณะงานประจ าตามต าแหน่งท่ีสถาน

ประกอบการมอบหมาย และโครงงานในลักษณะพัฒนา สร้างโอกาส หรือปรับปรุงปัญหาของส าหรับหน่วยงาน

หรือแผนกงานท่ีผู้เรียนฝึกหัดสหกิจศึกษา การสอนแบบสหกิจศึกษามีผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนกับการ

ท างาน สร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้ทางทฤษฎีในมหาวิทยาลัย 

จากข้อมูลการถอดองค์ความรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 3 กระบวนการ

หลักคือ ก่อนสหกิจ ระหว่างสหกิจ และหลังจากสหกิจ  ดังภาพท่ี 2 

5.1 สหกิจศึกษา (Co-operative Learning) 

 

5. กระบวนการจัดการความรู ้ การจดัการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกงานในสถานประกอบการ  และการฝึกสอน 
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รายละเอียดแต่ละกระบวนการ อธิบายได้ดังนี้ 

(1) กระบวนการก่อนสหกิจศึกษา  

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจก่อนออกปฏิบัติงานจริงในภาคการศึกษาถัดไป 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจะออกสหกิจศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาและเตรียมใบสมัครเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษาให้นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียด  

 นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองในการลงทะเบียนการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และ
แนบผลการเรียนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจและนักศึกษาจะพิจารณาคัดกรองสถานประกอบการท่ีจะไปสหกิจ มี
แนวทางการคัดเลือกสถานประกอบการ ดังนี้ 
o จากฐานข้อมูลของสถานประกอบการท่ีได้ท าข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
o สถานประกอบการท่ีมีนักศึกษารุ่นพี่ไปออกสหกิจศึกษา  
o กรณีท่ีเป็นสถานประกอบการรายใหม่ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

แล้ว นักศึกษาจะประสานงานแจ้งกับงานสหกิจ กองการศึกษาตาก เพื่องานสหกิจจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน  

ทุกหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสหกิจท่ีตรงกับสายงานเพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 งานสหกิจ กองการศึกษาตาก ด าเนินการส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจไปยังสถานประกอบการ 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจจัดการประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่อนักศึกษาท่ีจะออกปฏิบัติงานสห
กิจ รายละเอียดดังนี้ 
o มนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติตนกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ การศึกษาท าความเข้าใจกฎระเบียบของสถานประกอบการ อธิบาย
รายละเอียดรายวิชา สมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร (มคอ.2) 

(2) กระบวนการ 

ระหว่างปฏิบัติงาน 

(3) กระบวนการ 

หลังสหกิจศึกษา 

(1) กระบวนการ 

ก่อนสหกิจศึกษา 

ภาพที่ 2 กระบวนการสหกิจศึกษา 
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o อธิบายวิธีการเขียนเล่มรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน ตลอดจนโครงงานพิเศษ(Project 
Based Learning : PBL) ท่ีด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการ  จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของ
การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน โดยแยกการ
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเป็นแต่ละหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ
ศึกษา 

(2) กระบวนการระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 อาจารย์สหกิจและหลักสูตรร่วมวางแผนการออกนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษา จ านวน 2 รอบ 
คือ ช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 3-4 ของการเริ่มสหกิจศึกษา และช่วง 1-2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จส้ินกา
รสหกิจศึกษา 

 กำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรระหว่ำงท่ีนักศึกษำปฏิบัติงำน เข้ำนิเทศประสำนโดยวำจำ
ทำงโทรศัพท์ และหนังสือรำชกำรขอเข้ำนิเทศนักศึกษำแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นตอนการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
o เริ่มจากการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาและสถานประกอบการ  

o วางแผนการออกนิเทศนักศึกษาพร้อมประสานงานกับสถานประกอบการและพี่ เ ล้ียง

นักศึกษา แบ่งสายนิเทศอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจตามความเหมาะสม 

o จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขอเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  

o เดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่อนิเทศนักศึกษา  

นิเทศคร้ังที่ 1 ติดตามผลการท างานของนักศึกษา การปรับตัว การเรียนรู้งาน

หัวข้อโครงงานท่ีนักศึกษาเสนอร่วมกับสถานประกอบการ 

ในการนิเทศสหกิจครั้งท่ี 1 หากนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ตรง

กับสายงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจจะหารือร่วมกับพี่เล้ียงขอมอบหมายงานให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ หากไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจจะพิจารณาร่วมกับ

หลักสูตรในการย้ายนักศึกษาไปสถานประกอบการแห่งใหม่และเร่งด าเนินการร่วมกับ

งานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตาก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด 
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นิเทศคร้ังที่ 2 ติดตามการพัฒนาการท างาน การแก้ปัญหาของนักศึกษา การมี

ส่วนร่วมในองค์กร ประเมินความก้าวหน้าของโครงงานท่ีนักศึกษาได้จัดท าขึ้นในขณะฝึก

ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ พร้อมส่งใบประเมินให้สถาน

ประกอบการในการประเมินการท างานของนักศึกษาและการรับนักศึกษาในรุ่นถัดไป 

o อาจารย์นิเทศท าสรุปรายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร 

 กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจ จัดท า

โครงงานท่ีด าเนินการร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  สถานประกอบการ ให้เป็นปัจจุบัน 

 หากนักศึกษามีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจจะให้ค าปรึกษาทาง

โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ และผ่านระบบ MS-Team ตลอดเวลา 

 กรณีสถานประกอบการในบางพื้นท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีสีแดงของการระบาดโควิด 19 และอาจารย์

นิเทศไม่สามารถเข้านิเทศ On-site ตามแผนท่ีวางไว้ จะใช้การนิเทศผ่านระบบ MS-team 

 ปีการศึกษา 2564 บางสถานประกอบการประสบปัญหา เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ระบาดของโควิด 19 จึงขอส่งตัวนักศึกษากลับคืน หรือนักศึกษาติดโควิด สถานประกอบการ

จะแจ้งมายังมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ, งานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตาก และ

นักศึกษา จะร่วมพิจารณาแก้ปัญหาแต่ละกรณี 

 

(3) กระบวนการหลังสหกิจศึกษา 

 สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา  นักศึกษาน าแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาให้กับพี่เล้ียง หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของ

สถานประกอบการ และส่งกลับมายังงานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตาก 

 สัปดาห์แรกหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

และโครงงานท่ีด าเนินการร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการ  ฉบับสมบูรณ์  ต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจตรวจสอบ 

 นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการปฏิบัติสหกิจศึกษาและโครงงาน น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน  และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิเทศ 

รวมไม่น้อยกว่า 3 คน  พิจารณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดท่ีถูกต้องในการพัฒนา
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ด้านวิชาชีพของนักศึกษา พร้อมท้ังส่งรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและเล่มโครงงานท่ีแก้ไข

สมบูรณ์แล้วตามระยะเวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจก าหนด 

 งานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตาก สรุปรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการส่ง

หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจในภาพรวม และก าหนดตารางแยกย่อยไปแต่

ละหลักสูตร ซึ่งจะด าเนินการโครงการสหกิจรายหลักสูตรเป็นลักษณะของการประชุมหรือสัมมนา  

เพื่อให้นักศึกษาท่ีเสร็จส้ินการสหกิจจัดท ารูปเล่มรายงานโครงงานพร้อมน าเสนอผลงานท่ีได้จัดท า

ให้กับสถานประกอบการ /อภิปรายกิจกรรมและคุณลักษณะของงานท่ีฝึกประสบการณ์, ข้อดี/

ประโยชน์ท่ีได้รับ, ข้อเสีย/ข้อจ ากัด, การประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับการปฏิบัติงาน  ต่อคณะ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจและคณะกรรมการแต่ละหลักสูตร ทุกหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท่ีจะ

ออกสหกิจในปีถัดไปเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ/คณะกรรมการสหกิจของแต่ละหลักสูตร ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S - พอใจ (Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U-ไม่พอใจ 

(Unsatisfactory) เกณฑ์การผ่าน 60 คะแนนขึ้นไปจาก 100 คะแนนเต็ม 

จากรายละเอียดของกระบวนการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สามารถ

น ามาสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ดังภาพท่ี 3 
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ประเมินผล 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนสหกิจศึกษา 

เริ่มต้น 

นักศึกษากรอกข้อมูลและย่ืนค าร้อง 

มหาวิทยาลัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปสถานประกอบการเครือข่าย 

สถานประกอบการ 

เครือข่าย 

ปฏิเสธ 

ตอบรับ 

ติดต่อสถานประกอบการใหม่ 

มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศสหกิจเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ณ สถานประกอบการ 

อาจารย์นิเทศสหกิจนักศึกษา ครั้งที่ 1 

อาจารย์นิเทศสหกิจนักศึกษา ครั้งที่ 2 

นักศึกษาสรุปผลรายงานการสหกิจหลงัเสรจ็สิ้น 

มหาวิทยาลัยจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจหลงัเสรจ็สิ้นการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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การฝึกงาน เป็นความร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย์ท่ีปรึกษา) ผู้เรียน (นักศึกษา) และ

สถานประกอบการ เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา แต่มีความแตกต่างท่ีนักศึกษาอาจจะหาสถานท่ีฝึกงานด้วยตนเอง 

และสามารถเลือกฝึกงานตามท่ีตนเองสนใจ ในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจะ

พิจารณาด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาการมอบหมายงานร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งบางครั้งการฝึกงาน

อาจไม่จ าเป็นต้องฝึกงานตรงกับวิชาชีพ เนื่องจากระยะเวลาการฝึกงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก นักศึกษาจะฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนของแต่ละปีการศึกษาใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ หรือไม่น้อย

กว่า 200 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลาท่ีน้อยกว่าการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา อย่างไรก็ตามด้วยหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหลักสูตรท่ีเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกหลักสูตรจึง

มีแนวปฏิบัติในการให้นักศึกษาหาสถานประกอบการเพื่อการฝึกงานภาคฤดูร้อน เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ คือ 

1. นักศึกษาหาสถานประกอบการท่ีมีการฝึกงานตรงกับวิชาชีพ  

2. หากไม่สามารถหาสถานประกอบการท่ีมีการฝึกงานตรงกับวิชาชีพได้ อาจารย์ท่ีปรึกษาจะ

แนะน าสถานประกอบการท่ีเหมาะสม 

3. กรณีท่ีไม่สามารถหาสถานประกอบการตามข้อ 1 และ ข้อ 2  สถานประกอบการท่ีจะไป

ฝึกงานนั้นควรให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถโดยทางอ้อมตามวิชาชีพ 

โดยปกตินักศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการฝึกงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นนักศึกษาท่ี

ศึกษาในระดับปริญญาตรีเทียบโอน หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และเมื่อเข้าสู่การฝึกงาน

แล้ว สถานประกอบการจะมีพี่ เ ล้ียงหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบดูแลคอยสอนงานและมอบหมายงาน และ

กระบวนการของการฝึกงานแบ่งเป็น 3 กระบวนการเช่นเดียวกับสหกิจศึกษา แต่มีข้อแตกต่างคือ 

1. การนิเทศนักศึกษาฝึกงานแบบ On-site 1 ครั้ง 

2. นักศึกษาไม่ต้องน าเสนอโครงงานเมื่อเสร็จส้ินการฝึกงาน ยกเว้น เงื่อนไขบางหลักสูตรให้

นักศึกษาท า Mini Project และให้มีการน าเสนอตามท่ีหลักสูตรนั้นก าหนด 

 

 

 

 

5.2  การฝึกงานในสถานประกอบการ (Internship)  
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การฝึกสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นความร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย์ท่ี

ปรึกษา) ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (นักศึกษา) และสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย แตกต่างจากสหกิจศึกษา

และการฝึกงานภาคฤดูร้อน นักศึกษาท่ีจะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนการฝึกสอน จะเป็นผู้ศึกษาอยู่ในหลักสูตร

ครุศาสตร์บัณฑิต แรกเริ่มเกิดจากความต้องการนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพื่อไปประกอบอาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และฝึกสอนใช้เวลา 1 ภาค

การศึกษา ต่อมา พ.ร.บ การศึกษา พ.ศ.2546 ได้ออกกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพครูต้องมีใบอนุญาต

ประกอบอาชีพและตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ ได้เริ่มต้นบังคับต้ังแต่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรครุศาสตร์ต้อง

ก าหนดให้นักศึกษาฝึกสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   

จากข้อมูลการถอดองค์ความรู้ของการฝึกสอนหรือการฝึกประสบการวิชาชีพครู มี 3 กระบวนการ โดย

แบ่งเป็น ก่อนฝึกสอน  ระหว่างฝึกสอน และหลังฝึกสอน ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

(1) กระบวนการก่อนการฝึกสอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาและคุณสมบัติ นักศึกษายื่น
ค าร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนบผลการเรียนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบก่อนลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตร   

 อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพิจารณาสถาบันการศึกษาเครือข่ายท่ีจะไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูร่วมกันโดยคัดเลือกจากฐานข้อมูลเดิมท่ีได้ท า MOU ร่วมกันต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 

5.3  การฝึกสอน (Practice of Teaching)  

 

(1) กระบวนการ 

ก่อนการฝึกสอน 

(2) กระบวนการ 

ระหว่างการฝึกสอน 

(3) กระบวนการ 

หลังการฝึกสอน 

ภาพที่ 4 กระบวนการฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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 กรณีท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาใหม่ นักศึกษาจะประสานงานกับงานสหกิจ กองการศึกษาตาก เพื่อ
งานสหกิจจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบ
การวิชาชีพครู 

 งานสหกิจ กองการศึกษาตาก ด าเนินการส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไป
ยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบรับ 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา 
อธิบายวิธีการเขียนเล่มรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หลักการก าหนดรายวิชาสอนและการ
พัฒนาชุดการสอนร่วมกับครูพี่เล้ียงของสถาบันการศึกษา   

 ก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ และครูพี่เล้ียงจากสถาบันการศึกษา 

 นักศึกษาก าหนดรายวิชาสอนกับครูพี่เล้ียง พัฒนาชุดการสอน  ซ้อมสอน 

 มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาครุศาสตร์ร่วมด าเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน 
 

(2) กระบวนการระหว่างฝึกสอน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาและหลักสูตรร่วมวางแผนการออกนิเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาค
การศึกษา รวมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งตลอดหนึ่งปีการศึกษา 

 กำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำระหว่ำงท่ีนักศึกษำปฏิบัติงำน เข้ำนิเทศประสำนโดยวำจำ
ทำงโทรศัพท์ และหนังสือรำชกำรขอเข้ำนิเทศแต่ละครั้ง 

 ขั้นตอนการออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
นิเทศคร้ังที่ 1 ติดตามการฝึกสอนของนักศึกษา การปรับตัว การฝึกสอนตาม

รายวิชาท่ีก าหนดร่วมกับครูพี่เล้ียง การพัฒนาการฝึกสอน ประเมินความก้าวหน้าชุดการ

สอนในขณะฝึกสอบ และให้ค าปรึกษากรณีเจอปัญหาในการฝึกสอน 

นิเทศคร้ังที่ 2 ติดตามผลการฝึกสอนของนักศึกษา ชุดการสอน ความพึงพอใจ

ของผู้เรียนต่อนักศึกษาท่ีฝึกสอนและของสถาบันการศึกษาท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกสอน ส่งใบ

ประเมินให้ครูพี่เล้ียงและสถาบันการศึกษาในการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในแต่ละภาคเรียน 

o อาจารย์นิเทศท าสรุปรายงานต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

 หากนักศึกษามีปัญหาระหว่างการฝึกสอน อาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ กลุ่ม

ไลน์ และผ่านระบบ MS-Team ตลอดเวลา 
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 กรณีสถานประกอบการในบางพื้นท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีสีแดงของการระบาดโควิด 19 และอาจารย์

นิเทศไม่สามารถเข้านิเทศ On-site ตามแผนท่ีวางไว้ จะใช้การนิเทศผ่านระบบ MS-team 

 ปีการศึกษา 2564 สถาบันการศึกษาบางแห่งจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาท่ีออก

ฝึกสอนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน เช่น โปรแกรม Zoom, โปรแกรม MS-team, โปรแกรม 

Google Meeting 

 

(3) กระบวนการหลังการฝึกสอน 

 นักศึกษาส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติการฝึกสอน ชุดการสอน ตลอดจนเอกสาร เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน  และอาจารย์นิเทศ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน  พิจารณา

ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดท่ีถูกต้องในการพัฒนาด้านวิชาชีพครูของนักศึกษา พร้อม

ท้ังส่งรายงานท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วตามระยะเวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนด 

 หลักสูตร/สาขาวิชา จัดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาน าเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

นักศึกษารุ่นน้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อท่ีจะออกฝึกสอนในรุ่นต่อไป 

 งานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตาก สรุปรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการส่ง

หลักสูตร 

 การประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา 100% ตามคู่มือแบ่งเป็น  

o 70%  จากการประเมินของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูพี่เล้ียง   

o 30 % จากการประเมินของอาจารย์นิเทศ 

โดยจะให้ค่าระดับคะแนน เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลนักศึกษาท่ีระบุไว้ตาม มคอ.2 

 

จากรายละเอียดของกระบวนการฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก สามารถน ามาสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ดังภาพท่ี 4 
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 ภาพที่ 4 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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6.1 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การ

ฝึกงานในสถานประกอบการ การฝึกสอน ของบุคลากรจากผู้เช่ียวชาญสู่บุคลากรรุ่นต่อไป 

6.2 ความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ บุคลากรในองค์กรได้น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ

จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การฝึกสอน ของหลักสูตร/สาขาวิชา/

คณะและมหาวิทยาลัย 

6.3 หลักสูตรวิชาใหม่ๆ ได้น าองค์ความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ด าเนินการในอนาคตต่อไป 

 

 

 

   

กระบวนการสหกิจศึกษา การฝึกงานภาคฤดูร้อน การฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อ

นักศึกษาเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจใช้แนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 

หรือภาวะการณ์ท่ีเกิดขึ้น ตัวอย่างแสดงดังตารางท่ี 1 

ตาราง 2 แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในกระบวนการสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกสอน 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

นักศึกษา : 
1. นักศึกษาเมื่อไปฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาด
ความมั่นใจในตนเอง 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจต้องติดตามพฤติกรรมและ
การปรับตัวของนักศึกษาในช่วง 2 สัปดาห์แรกผ่าน
ทางโทรศัพท์, Line, หรือช่องทางติดต่อท่ีก าหนดไว้ 

2. ความรู้พื้นฐานส าหรับวิชาชีพของนักศึกษา
บางหลักสูตร เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ, การ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจแนะน าให้นักศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติมผ่านช่องทาง ส่ือออนไลน์ เช่น Youtube, 
Facebook 

  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
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ตาราง 2 แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในกระบวนการสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกสอน 
(ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการท างาน 

ความตรงต่อเวลา การแต่งกายไม่เรียบร้อย
หรือไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดของสถาน
ประกอบการ 

-  อาจารย์ ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิ เทศให้
ค าแนะน าและตักเตือน ช้ีแจงถึงพฤติกรรมความ
เหมาะสมท่ีต้องปฏิบัติตน 

4. นักศึกษาขาดเงินทุนในการออกสหกิจศึกษา - อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจแนะให้นักศึกษาสหกิจใน
สถานประกอบการท่ีมีรายได้เพียงพอ มีท่ีพัก หากไม่มี 
อาจน าให้นักศึกษาฝึกในสถานประกอบการท่ีใกล้บ้าน 

5. นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ป ร ะ ส ง ค์ ฝึ ก ง าน ในสถาน
ประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพท่ี
อยู่ ต่ าง จังหวัด ด้วยเหตุผลส่วน ตัว ท่ี ไม่
เกี่ยวกับสถาพภาพทางการเงิน หรือการดูแล
ครอบครัว  

- อาจารย์ ท่ีปรึกษาสหกิจ ต้องอธิบายเหตุผลและ
เปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นถึงมูลค่าท่ีเกิดขึ้นกับตัว
นักศึกษาท้ังด้านความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์และ
โอกาสการท างาน ท่ีไ ด้รับในอนาคตหลังส า เร็จ
การศึกษา 

6. นักศึกษาไม่ส่งงานตามท่ีสาขาหรือหลักสูตร
ก าหนดเวลา  

- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจติดตามนักศึกษาเป็นระยะ
และเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาส่งรายงานผ่านทาง 
ออนไลน์ 

7. นักศึกษามีอาการป่วยทางกาย และทางจิตใจ 
เช่น โรคซึมเศร้า, เรื่องชู้สาวในท่ีท างาน 

-  อาจารย์ ท่ีปรึ กษาสหกิ จติดตามอย่ าง ใก ล้ ชิ ด 
ประสานงานร่วมกับงานพยาบาล กองการศึกษาตาก 
เพื่อติดตามอาการและการรักษาแก้ไข หากกระทบต่อ
การฝึกปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการท่ีจะระงับการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และให้เข้ารับการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ตาราง 2 แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในกระบวนการสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกสอน 
(ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

สถานประกอบการ : 
1. สถานประกอบการ หรือพี่เล้ียง มอบหมาย

งานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิเทศหารือ
ร่วมกับพี่เล้ียงแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรงกับสายงานตาม
วิชาชีพ 

2. สถานประกอบการ หรือพี่ เ ล้ียง ไม่เข้าใจ
ระบบการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างจากการฝึกงานท่ัวไป 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิเทศ หารือ
ร่วมกับพี่เล้ียงหรือสถานประกอบการในการพูดคุย
รายละเอียด การมอบหมายงาน การสอนงาน การให้
ค าแนะน าโครงงานพิเศษของนักศึกษา 

3. สถานประกอบการให้นักศึกษาท างานเกิน
เวลาท่ีก าหนด 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิเทศ หารือ
ร่วมกับพี่เล้ียงหรือสถานประกอบการ และนักศึกษา
เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา :  
1. ก าหนดการนิเทศนักศึกษาสหกิจ ระหว่าง

อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ  กั บ พี่ เ ล้ี ย ง ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการไม่ตรงกัน  

 

- อาจารย์นิ เทศวางแผนการออกนิ เทศและแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนด้วยวาจาและประสานงาน
ร่วมกับงานสหกิจศึกษา กองการศึกษาตากเพื่อท า
หนังสือส่งออกไปยังสถานประกอบการ 

2. อาจารย์นิเทศไม่ได้พบกับพี่เล้ียงหรือผู้ดูแล
นักศึกษาสหกิจโดยตรง 

- หนังสือแจ้งการขอเข้านิเทศจากมหาวิทยาลัยขอระบุ
การเข้าพบพี่เล้ียงหรือผู้ดูแลนักศึกษาสหกิจโดยตรง 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจมีภาระงานสอน วิจัย 
บริการวิชาการ จ านวนมาก ท าให้การนิเทศ
นักศึกษามีเวลาน้อยลง 

- อาจารย์นิเทศต้องวางแผนการออกนิเทศล่วงหน้า 
และพิ จารณาจากสถานประกอบการ ท่ี ต้องใ ช้
ระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1-2 เดือน 

4. การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้สถาน
ประกอบการบางแห่งปฏิเสธการนิเทศแบบ 
On site 

 

- อาจารย์ ท่ีปรึกษาสหกิจหรืออาจารย์นิ เทศปรับ
รูปแบบการนิเทศเป็นแบบ Online โดยใช้ช่องทาง
ตามความเหมาะสม เช่น MS-team, Line Group  
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 จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มอาจารย์แต่ละหลักสูตร สาขา คณะต่างๆ ผ่าน

ระยะเวลาและรูปแบบการท างานต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลว่ากระบวนการของสหกิจศึกษา การฝึกงาน

ในสถานประกอบการ (ภาคฤดูร้อน) และการฝึกสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดต่อการ

ผลิตบัณฑิตท่ีเช่ียวชาญในวงวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และได้มีข้อเสนอแนะตาม

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องให้ หลักสูตรต้อง

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต จึงได้สรุป

เป็นข้อเสนอแนะให้แต่ละหลักสูตร สาขา คณะ น าไปปรับใช้เพิ่มเติม คือ 

8.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเพิ่มทักษะให้นักศึกษาในรายวิชา

เตรียมสหกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น การ 

Disruption ทางเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยีส่ือสารแบบต่างๆ 

8.2 ทักษะพื้นฐานท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาชีพท่ีต้องกระตุ้นให้นักศึกษาสายวิชาชีพให้ความสนใจ

และเรียนรู้ให้มากขึ้น ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาพม่า 

8.3 ความรู้พื้นฐานการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ตลอดการสหกิจ การฝึกงานและการ

ฝึกสอน เนื่องจากนักศึกษาจะให้ความสนใจและระมัดระวังในเบื้องต้นเท่านั้น จึงปรากฏว่ามีนักศึกษาได้รับเช้ือโค

วิด 19 หรือต้องกักตัวจากการเป็นกลุ่มเส่ียงสูง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก  ก. 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก  ข. 
แผนการจัดการความรู้ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพ

ที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-on) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิต
ก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้น
ปฏิบัติการ (Hands-n) 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนัก
ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงาน
ท าตรงสาขาวิชาชีพ มีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ 
และการฝึกสอน  
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-on) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งช้ีความรู้ 
- คณะกรรมการ KM จัดการประชุม เพื่อ

ก าหนดประเด็นความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนนักปฏิบัติ 
 

ก.พ. ๖๕ 
 

ประเด็นความรู้ ๑ ประเด็น
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 

 

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมโดยใช้
วิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling)  
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็น และบันทึกรายละเอียดความคิดเห็นท่ี
ไ ด้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ในกระดาษ
แบบฟอร์ม   

ก.พ.- มี.ค.๖๕ จ านวนครั้งท่ีมี
การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
 

๔ ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน, 
ผู้เช่ียวชาญ 

 

ป ร ะ ธ าน คณะ 
กรรมการจัดการ
ค ว า ม รู้  ( KM) 
ด้ านการ เ รี ยน
การสอน 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- คณะกรรมการด าเนินการร่วมกันจัดขุม
ความรู้ให้เป็นแก่น/องค์ความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่ จ าแนกประเด็นหัวข้อหลัก-รอง
เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

มี.ค.-เม.ย.๖๕ จ านวนคลัง
ความรู้/ทะเบียน
ความรู้/จ านวน
องค์ความรู้ 

๑ องค์ความรู้ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 

 

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 
 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการร่วมกันจัดประมวลและ
กล่ันกรองแก่น/องค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ
ลายลักษณ์อักษร จัดในรูปแบบของงาน
เอกสาร โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายและเป็น
มาตรฐาน จัดอยู่ในรูปแบบเดียวกัน มีการ
เรียบเรียงประเด็นหัวข้อหลัก-รอง ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ และการใช้งาน 

มี.ค.-เม.ย.๖๕ ประเด็นความรู้ 
ท่ีสามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

๑ เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 

 

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 
 

 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึงความรู้ 
เป็น ๒ วิธี 
  

พ.ค.๖๕ จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๒ เป้าหมาย 
 

อาจารย์ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 วิธีท่ี ๑ คือ น าแก่น/องค์ความรู้ในรูปของ
เอกสาร/file PDF ผ่านช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยส่งในลักษณ์เฉพาะเจาะจง
รายบุคคล และ/หรือ น าเอกสารไปให้
กลุ่มเป้าหมาย หรือ 
วิธีท่ี ๒ คือ น าแก่น/องค์ความรู้ในรูปของ
เอกสารในรูปของ file PDF จัดวางไว้ใน 
web-site, Facebook, Line ของ มทร. 
ล้านนา ตาก เพื่อให้คณาจารย์ผู้ประสงค์ท่ีจะ
เรียนรู้หรือสามารถน าไปใช้ได้ 
 

      

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าประเด็นความรู้ท่ีได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ Facebook, Line, Blog เพื่อให้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ท่ีได้
เสนอข้อมูล ค าแนะน า ผ่านช่องทาง
สารสนเทศ 

 ประเด็นองค์
ความรู้ท่ีบุคลากร
น าไปใช้และแก้ไข
ปรับปรุง 

อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

อาจารย์ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗. การเรียนรู ้
- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าคู่มือจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
การฝึกงานในสถานประกอบการ และการ
ฝึกสอน 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได้จากการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้
บุคลากรท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิ่มพูนความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น 
 

พ.ค.๖๕ จ านวน คู่มือ 
บุคลากรท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
และเกิดความรู้
ใหม่ 
 

 ๑ เล่ม/ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
ของ
หลักสูตรท่ี
จัด
การศึกษา
แบบสหกิจ
ศึกษา การ
ฝึกงานใน
สถาน
ประกอบกา
ร และการ
ฝึกสอน 

อาจารย์ ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
เรียนการสอน 
  
 

 

 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ วงค์เทียนชัย) 
       ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน              

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  ยาทะเล) 

                              ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก              
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ภาคผนวก  ค. 
 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้จากคณาจารย์ 3 คณะและ 1 สาขา  
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