
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 

 
1. เจ้าของผลงาน งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. สังกดั คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ ด้านการผลิตบัณฑิต 
    ด้านการวิจัย 
    ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู้ (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความสำเร็จ) 
 เพ่ิมคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work 
Integrated Learning: WIL) สำหรับนักศึกษาในโครงการพิเศษภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้นำองค์ความรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคประกอบการ และ
องค์ความรู้จากอาจารย์ที่ได้มีประสบการณ์จริงในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน
ปัจจุบัน โดยถอดองค์ความรู้มาเป็นคู่มือแนวปฏิบัติ โดยจะประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา ในแต่ละ
รูปแบบ เช่น การจัดการศึกษารูปแบบปกติ ในรูปแบบการฝึกงาน รูปแบบการฝึกสหกิจ  และการจัดการศึกษา
รูปแบบพิเศษ ได้แก่ การจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  การจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน และการ
จัดการศึกษารูปแบบอื่น ๆ  รวมถึงแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL ประกอบไปด้วย การ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และ (MOA)   การเตรียมความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ WiL  การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา  การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร  การสำเร็จการศึกษา  รวมถึงแนวทางบริหารจัดการโครงการและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและบริหารจัดการโครงการ  
 
5. ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
หลักการและเหตุผล  
     ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated 
Learning : WIL) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนหนึ่งในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยคณะหลักสูตรได้ทำความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะ
การทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับอาชีพ ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้น ซึ่งคณะได้เริ่ มต้น
จัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือดังกล่าวในปีการศึกษา2561 เป็นต้นมา ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับการทำงานกับภาคประกอบการนั้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนและการจัด
แผนการศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนที่นำไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทันที หลังจาก
สิ้นสุดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ในรูปแบบ Module หรือ Block Course ให้



เหมาะสมกับผู้เรียนหรือโครงการที่เข้าร่วม ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับบริษัทเอสเอ็นซี จำกัด  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมการ
ผลิต ร่วมกับบริษัทบีดีไอ จำกัด หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ ร่วมกับ
บริษัทสยามมิชลีน จำกัด เป็นต้น ซึ่งระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้นทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการภายใต้การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ระดมความคิดกับผู้ปฏิบัติงานจริง ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานเช่น งานกองคลัง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการจัดการศึกษาวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในหลักสูตร และให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกระบวนการดำเนินงานเรื่องต่ าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจสามารถถอดบทเรียนและจัดรูปแบบการจัดการการศึกษา 
แผนการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในโครงการ 

2. เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการบริหารหลักสูตรในการจัดการการสอนเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กับการทำงาน เป็นการขยายผลความร่วมมือไปยังหลักสูตรใหม่ๆ  

3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในโครงการความร่วมมือสถานประกอบการช่วย

ลดเวลาเรียนที่ซ้ำซ้อน และส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาให้เกิดความชำนาญมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมาย 

          นักศึกษาโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ :  
- ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้าน
การเรียนการสอน  
- คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประชุม
เพ่ือระดมความคิดเห็น เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ 

มี.ค.-เม.ย. 65 ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านวิชาการ และประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการ กำหนด
ประเด็นหรือหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในสถาน
ประกอบการ ซึ่งรวมถึงในเรื่องของการ



บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
ต่าง ๆในการดำเนินด้วยเนื่องจากที่ผ่านมา
คณะได้มีการลงนามความร่วมมือกับภาค
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกับการทำงาน
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสภาพจริงเป็นสำคัญโดยที่ผ่านมา
คณะได้มีโครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการพิเศษในลักษณะนี้มากข้ึน เพ่ือให้
การจัดการศึกษาภายใต้การจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ได้
กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเล่าถึงประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยหัวหน้า
โครงการ หัวหน้าหลักสูตรที่นำไปใช้จัดการ
เรียนการสอนร่วม ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วศ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ และ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่าน
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญวิทยากร
ภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาให้
ความรู้ข้อแนะนำให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

พ.ค.-ก.ค.65 ได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่า
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการที่ผ่านมารวมถึงปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการ
บริหารงานโครงการ การเบิกจ่ายต่างๆ ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้
โครงการและความร่วมมือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง 
ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการมาให้ความรู้ร่วม
เสวนาและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ
เรียนการสอน 



3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : 
- นำความรู้ที่ได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุป
ประเด็นรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อและ
ประเดน็ทบทวนเป็นองค์ความรู้ 
- นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้  

ก.ค.– ก.ย.65 ทำการรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นองค์
ความรู้ที่ได้ นำมาสังเคราะห์แบ่งกลุ่ม/
ประเภท ขององค์ความรู้ ทำการสรุปข้อมูล 
และนำข้อมูลมาประชุมทบทวนเป็นองค์
ความรู้อีกครั้ง 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : 
- นำองค์ความรู้ที่ได้มากลั่นกรองและเรียบ
เรียง ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ 

ก.ค.– ก.ย.65 นำข้อมูลที่สังเคราะหไ์ด้มากลั่นกรองเรียบ
เรียงเนื้อหา นำมาจัดทำประกาศแนว
ปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม จัดทำรายงานสรุป 

5 การเข้าถึงความรู้ : 
- เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย
แล้วแก่ผู้บริหารในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
- คณะกรรมการกำหนดวิธีเข้าถึงความรู้ 2 วิธี  
1. การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรที่ได้
รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่ เพ่ือสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้นโดยการจัด
เสวนาอบรมโดยให้ผู้รับผิดชอบงานใหม่ได้
เรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์จาก
อาจารย์ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการในปัจจุบัน 
2. เป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยู่แล้วจะได้นำไปเป็นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่าน Website คณะ 

ก.ค.– ก.ย.65 ได้มีการเสนอองค์ความรู้แก่ผู้บริหารและ
ให้แต่ละหลักสูตรจัดทำคู่มือในการ
ดำเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการในแต่ละบริษัท โดยกำหนด
วิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ 2 กลุ่มเป้าหมาย 
1. อาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับผิดชอบ
มอบหมายงานใหม่  เพ่ือให้สามารถเรียนรู้
แนวปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้โดยการศึกษาคู่มือ 
2. อาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่
แล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
- นำประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ ผ่าน Website คณะ เพื่อให้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง 
- จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนในแต่ละ
บริษัทเล่าถึงปัญหาและอุปสรรควิธีการแก้ไขท่ี

ก.ค.– ก.ย.65 ได้มีการนำประเด็นความรู้ที่ได้
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ และ
เผยแพร่ผ่าน Website คณะ กรณีที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน งาน
บริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จะทำการรวบรวมข้อมูลให้กับคณะ
กรรมการฯ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



เกิดข้ึน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบยกแนว
ปฏิบัติที่ดีนำไปใช้ในการบริหารจัดการใน
หลักสูตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 การเรียนรู้ : 
- การนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการดำเนินการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศให้บุคลากรที่สนใจ
นำไปใช้ประโยชน์  
  

ก.ค.– ก.ย.65 ได้มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการของแต่ละ
หลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกันซึ่ง
แต่ละบริษัทจะมีข้อตกลงในการร่วมมือ
แตกต่างกันแต่รูปแบบการจัดการศึกษายัง
จะมีรูปแบบหรือวิธีการเดียวกัน 

  
 
7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
 ได้แนวปฏิบัติหรือคู่มือในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในแต่ละบริษัทซึ่ง
สามารถขยายผลไปยังหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีแผนหรือเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ โดยสามารถศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนนักศึกษา รวมถึงการ
บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงาน ได้จากคู่มือเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนการบริหารหลักสูตรต่อไป ซึ่งปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการอยู่ จำนวน 3 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยหากการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะทำการขยายผลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในคณะอ่ืน ๆ ต่อไป  
8.ปัจจัยความสำเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 



1. ได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือคู่มือในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดวิธีรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

นักศึกษาและสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

2. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนแบบใหม่ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจการ

เรียนรู้ได้มากข้ึนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติเป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนมุ่งสู่อาชีพได้เร็วขึ้นโดย

หลักสูตรจะจัดเป็นฐานสมรรถนะซึ่งจะทำให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีพได้ง่ายกว่าการจัดการ

เรียนรู้ปกติ  

3. ผู้เรียนจะเกิดทักษะอาชีพได้รวดเร็วกว่า เพราะเรียนและฝึกปฏิบัติในเรื่องหรืองานได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริงซึ่งทำให้นักศึกษามีทักษะที่ดีกว่าการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ 
 



 
 







 







 


