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ค าน า 

การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่  20 จัดข้ึนระหว่างวันที่ 5 -8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์กรในประเทศไทยจ านวน 10 แห่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ได้แก่
สมาคมสหกิจศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท  
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รูปแบบของการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
สหกิจศึกษา การน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสหกิจศึกษาของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
สหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดท า Workshop เพื่อระดม
ความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นที่สนใจเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา เอกสาร
วิชาการ “การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20” เล่มนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาการบรรยาย การน าเสนอ
บทความ  และการจัดท า Workshop ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  และความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
และสถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสหกิจศึกษา และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 20 

MONDAY, JUNE 5, 2017 
8:00am-12:30pm WACE Board of Directors Meeting Empress Hotel 

Room Noppakao 1 & 2 
12:30pm-1:30pm WACE Board Luncheon Lobby Lounge 
1:30pm-4:30pm WACE Executive Committee Meeting Room Noppakao 3 
1:30pm-3:30pm National Associations Meeting Room Noppakao 1 & 2 
3:30pm-5:30pm WACE International CWIE Research Group 

Workshop 
Room Noppakao 1 & 2 

7:00pm-9:00pm Formal WACE Board of Directors and VIPs 
Reception & Dinner 

Petcharat Room 

  Dinner on Your Own for All Delegates   
      
TUESDAY, JUNE 6, 2017 
World Conference Day 1: Combined with the Thai Cooperative Education Day 
8:00am-8:30am Registration Empress Grand Hall 
8:30am-12:30pm Combined Opening Ceremonies of WC and 

Thai Cooperative Education Day 
Empress Grand Hall 

8:30am-8:35am Welcoming Remarks from Chiangmai Governor (in Thai)  
8:35am-8:45am Opening Cultural Performance   
8:45am-9:00am Welcoming remarks (in Thai) by Dr. Suphat Champatong, Secretary-

General,  
The Office of Higher Education Commission, Ministry of Education 

  Welcoming remarks by WACE Co-Chair Dr. Maurits van Rooijen 
9:00am-9:15am Opening Remarks by Thailand’s Minister of Education Dr. Teerakiat 

Chareonsettasin 
9:15am-10:00am Thai National Cooperative Education Day Awards Ceremony 
  WACE Awards Ceremony Presented by Dr. Paul J. Stonely 
  VIPs Visiting Cooperative Education 

Exhibitions 
  

10:00am-10:30am Tea/Coffee Break and Networking   
10:30am-11:15am Keynote Speech from Thailand:   
  Thailand 4.0: Challenges for Cooperative 

Education 
  

  Dr. Teerakiat Chareonsettasin, Thailand’s Minister of Education 
11:30am-12:15pm Keynote Speech from WACE:   
  CWIE May Still be the Answer, But What is the Question? 
  Speaker: Professor Nicholas Klomp, University of Canberra 
  Moderator: Dr. Sampan Silapanad, Western Digital (Thailand) 
12:30pm-1:30pm Lunch and Networking    
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Afternoon Programme 
      

1:30pm-3:00pm 
WACE THAI COOP DAY 

 WC Concurrent Session A   
 

Concurrents Schedule 

    
 

3:00pm-3:30pm Tea/Coffee Break and Networking 
 

    
 

3:30pm-5:00pm 
WACE THAI COOP DAY 

 WC Concurrent Session B   
 

Concurrents Schedule 

      
5:15pm-6:00pm First Timers’ Delegate Welcome   
6:00pm-7:00pm Welcoming Reception for WACE Board, VIPs 

and all Delegates 
Empress Grand Hall 

  - Kantok: Northern-style light meal served on high trays 
  - Cultural Performance   
  Dinner on Your Own for All Delegates   
WEDNESDAY, JUNE 7, 2017 
      
World Conference Day 2 
      
7:45am-8:45am IRG Executive Committee Breakfast Empress Hotel 
9:00am-10:00am Keynote Speech: Empress Grand Hall 
  Improvement & Impact of CWIE in the Industrial Sector... Moving Forward 
  Speaker: Dr. Sampan Silapanad, Western Digital (Thailand) 
  Moderator: Ms. Keiko Saito-Miyakawa, NPO WIL, WACE Japan Office 
10:00am-10:30am Tea/Coffee Break and Networking   
10:30am-12:00pm WC Concurrent Session C Concurrents Schedule  

12:00pm-1:30pm Lunch and Networking   
1:30pm-3:00pm WC Concurrent Session D Concurrents Schedule  

3:00pm-3:30pm Tea/Coffee Break and Networking   
3:30pm-5:00pm WC Concurrent Session E Concurrents Schedule 

5:00pm-7:00pm Thailand Cultural Demonstration Session   
      
  Dinner on Your Own for All Delegates 

 
 
 
 
 

  

http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
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THURSDAY, JUNE 8, 2017 
      
World Conference Day 3 
      
7:45am-8:45am WACE European Network Breakfast Empress Hotel 
9:00am-10:00am Keynote Speech: Empress Grand Hall 
  Go Big or Go Home: The Necessity of Taking What Works to Scale and 

How  
SUNY Does It 

  Speaker: Dr. Nancy L. Zimpher, The State University of New York 
  Moderator: Dr. Maurits van Rooijen, London School of Business & 

Finance 
10:00am-10:30am Tea/Coffee Break and Networking   
10:30am-12:00pm WC Concurrent Session F Concurrents Schedule 

12:00pm-1:30pm Lunch and Networking   
1:30pm-3:00pm WC Concurrent Session G Concurrents Schedule 

3:00pm-3:30pm Tea/Coffee Break and Networking   
3:30pm-4:30pm WC Concurrent Session H Concurrents Schedule 

6:00pm-7:00pm Farewell Gala  
Reception for All Delegates 

Empress Hotel 
Imperial Ballroom Lobby 

7:00pm-9:00pm Western Set Dinner Empress Hotel 
Imperial Ballroom 

  Awards Ceremony   
 - Best Refereed Research Paper  

- WACE 2017 Research Grant Recipient 
- University of Cincinnati Cooperative Education Hall of Honor 

 

  

http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
http://www.waceinc.org/worldconf2017/concurrents.html
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Chiangmai Room 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนากร  ผดุงถิ่น 

2. ดร. เจษฎา ทิพยมณเฑียร 

3. อาจารยธีราทร  ซนีเย็ง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดร.การุณ  สุขสองหอง 

2. ดร.วรัญพงศ  บุญศิริธรรมชัย 

Chiangmai Room 2 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 

2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 

1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 

2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

Chiangmai Room 3 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1. นางสาวจันทรวิมล  เลิศอนันต 

2. นางสาวพิมพชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. รองศาสตราจารย ดร.กองพล อารีรักษ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข 

3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

Chiangmai Room 4 
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 

2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักด์ิ 

Chiangmai Room 5 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารยนิตยา  เปลงเจริญศิริชัย 

2. อาจารยทับกฤช   ขุมทรัพย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1. อาจารยเบญจมาศ สอนคํา 

2. อาจารยทรงสิทธิ์  สอนรอด



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thailand 4.0 : Challenges for 
Cooperative Education 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา 10.30 น. – 11.15 น. 
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เรื่อง  :   Thailand 4.0 : Challenges for Cooperative  Education 
โดย :  Dr.Teerakiat Jareonsettasin 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 11.15 น. 
ห้อง  :  Empress Grand Hall 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีความยั่งยืน ต้องประกอบด้วย 3 สิ่งด้วยกัน คือ ทุน
มนุษย์ (Human Capital) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเงินที่มั่นคงและยืดหยุ่น ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบสหกิจศึกษาถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ ในการผลิตบัณฑิตให้พร้อมท างานในภาคธุรกิจ 
ภาคการศึกษากับภาคธุรกิจต้องร่วมมือกัน 

  การอบรม (Training) กับการศึกษา (Education) มีความแตกต่างกัน การอบรมเป็นการฝึกหัด
ในชีวิตประจ าวัน   ในขณะที่การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนการสอน จากการส ารวจพบว่า 60% ของผู้ที่
ส าเร็จการศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ทางด้านทฤษฎีแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้
นอกจากนี้ระบบการศึกษาไม่สามารถสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการท างานได้  การเรียนรู้ด้า นการ
ปฏิบัติงานนั้น จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างเช่น  ในกรณีนักศึกษาอาชีวศึกษาได้
ลงทะเบียนประมาณ 80,000 คนเพื่อฝึกงานและสามารถปฏิบัติงานได้จริง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการให้ประสบความส าเร็จในลักษณะนี้เช่นกัน 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนจาก  5cs เป็น 3cs 
        จากหลักสูตร (Curriculum) ห้องเรียน (Classroom) Corridor  มหาวิทยาลัย (Campus) และ
ชุมชน (Community) จะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ (Cognition) คุณลักษณะ (Character) และ
ความสามารถ (Competency) 

ระดับของความเชี่ยวชาญ (Level of Expertise)  

  ระดับของความเช่ียวชาญแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Competent Proficient และ Expert ซึ่ง 
Competent คือ สามารถท าได้แต่ยังไม่เช่ียวชาญมากนัก ในขณะที่ Proficient และ Expert จะมีความ
เช่ียวชาญมากกว่าตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้นนั่นเอง 
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  Stem Education  Sciences, Technology Engineering and Mathematics เป็นการเรียน
การสอนที่ได้รับความนิยม ในขณะเดียวกันมิติทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในมิติอื่นด้านความเข้าใจ
แก่นของสาระส าคัญของการศึกษาไม่ได้รับการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 

  ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้ศึกษามา คือการน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เป็นการสรา้งความมั่นใจว่า
มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและความรู้อย่างแท้จริง ความเข้าใจน าไปสู่ความมีทักษะและน าไปสู่ความ
เช่ียวชาญตามล าดับ ตัวอย่างเช่น การวางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หากถามความหมายของ Concept ไม่มีใคร
สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นการรับรู้นโยบายแบบท่องจ า ขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่ถ่องแท้   ในสังคม
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เราไม่สามารถสร้างผลิตผลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่เป็นได้เพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ในไลน์การผลิตเท่านั้น ท าให้ประเทศไทยขาดคุณสมบัติในการแข่งขันกับประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจาก
ขาดแรงงานทักษะ และต้องพึ่งพาแรงงานทักษะจากภายนอก 

  ในอนาคตโลกจะเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนมากข้ึน การศึกษาต้องมีการทบทวนว่าการเรียนการ
สอน และนักศึกษามีความพร้อมต่อความซับซ้อนของโลกที่พัฒนาข้ึนหรือไม่  ค าถามที่สถาบันศึกษาควรน าไป
พิจารณาเพื่อทบทวนบทบาทของตนเอง ได้แก่ 

1. Right composition? 
2. Right size? 
3. Right compensation for CEO? 
4. Right strategies? 
5. Right risk plan? 
6. Right succession plan? 
7. Right self evaluation? 
8. Right governance? 

 ตัวอย่างของการก้าวทันโลก เช่น ปัจจุบันคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีอายุ
ประมาณ 70 ปี ในขณะที่ลูกค้าของมหาวิทยาลัยมีอายุ 18 ปี ประเด็นคือเราจะสามารถสร้างกิจกรรม
การศึกษาที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือไม่ อย่างไร  ในขณะที่ต้องก้าวตามให้ทันโลกที่มีความเช่ือมโยงอย่างรวดเร็ว
และระบบสังคมมีความซับซ้อน 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CWIE May Still be the Answer,  
But What is the Question? 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 11.30 น. – 12.15 น.  
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เรื่อง  :   CWIE May Still be the Answer, But What is the Question? 
โดย :  Professor Nicholas Klomp, University of Canberra 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.30 น. - 12.15 น. 
ห้อง  :  Empress Grand Hall 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

   1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์  

สาระส าคัญ :  

- การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ท าให้อาชีพในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากปัจจุบัน 

- ครึ่งหนึ่งของงานจะหายไปและงานใหม่จะเข้ามา ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการและทักษะที่จ าเป็นคือ
อะไร ใน 4 ปี ข้างหน้า 1/3 ของงานจะเปลี่ยนไปจากที่มกีารคาดการณ์ ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจ าเปน็ และ
บุคลากรจะต้องมีความรู้ในทุกด้านและสามารถเช่ือมโยงได้ 

- พนักงานในอนาคตจะประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน ท างานแบบพาร์ทไทม์ (Parttime) มากข้ึน และ
ท างานหลายอย่างได้พร้อมกัน 

- คนท างานต้องมีการปรับปรุง (Update) ข้อมูลประวัติ ความสามารถของตนเองอยู่ตลอด เพื่อโฆษณา
ตัวเองในระบบเศรษฐกิจแบบ GIG Economy 

- การด าเนินการที่มหาวิทยาลัยควรวางแผนให้กับนักศึกษาเพื่อให้สอดรับกับอนาคต: 
1) หลักสูตร: ปีที่ 1 คือการก าหนดให้นักศึกษาวางแผนอาชีพของตนเอง และเมื่อจบการศึกษา

นักศึกษาควรมีแฟ้มผลงานทั้งหมดที่ท ามาตลอดการศึกษา 
2) มุ่งเน้นไปที่ Work-Integrated Learning 
3) มหาวิทยาลัย ควรเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาและอาชีพให้แก่นักศึกษาตลอดชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับ 3 หัวข้อดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
แคนเบอร์รา 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Improvement & Impact of CWIE in 
the Industrial Sector...  

Moving Forward 
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
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เรื่อง  :   Improvement & Impact of CWIE in the Industrial Sector... Moving Forward 
โดย :  Dr. Sampan Silapanad, Western Digital (Thailand) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  09.00 น. - 10.00 น. 
ห้อง  :  Empress Grand Hall 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1.  นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2.  นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ :  

วิทยากรมีประสบการณ์เชิงลบกับการฝึกงาน  ดังนั้น เมื่อได้มาเป็นผู้บริหารจึงไม่ต้องการให้มีการ
ฝึกงานแบบไร้คุณค่า ซึ่งวิทยากรได้มีนโยบายให้บริษัทที่ตนเองเป็นผู้บริหารอยู่เริ่มท าสหกิจศึกษานานาชาติ 
โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่การประชุมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี  ค.ศ. 2012 ซึ่งวิทยากรมีแนวคิดที่ว่าภาค 
Real Sector เป็นส่วนที่ต้องมีความรับผิดชอบในคุณภาพของนักศึกษาเช่นกัน 

 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการต่าง ๆ  มากมายเพื่อรองรับสหกิจศึกษา เช่น  การจัดตั้งหน่วยงานดูแล
โดยเฉพาะ การจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นพนักงาน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ได้พบว่า  
พนักงานที่ผ่านระบบสหกิจของบริษัทมีคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างมาก  นักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษา
ที่บริษัทมีการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องภาษา การสื่อสาร การเข้าสังคม การบริหารโครงการ และ
การสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษานานาชาติ 

 บริษัท มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับประเทศมาเลเซยีในระดับอาชีวศึกษา และโครงการ Talent 
Mobility ในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล
และภาคการศึกษาที่ให้การสนับสนุน เนื่องจากในระบบการศึกษาน้ันต้องมีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องในแตล่ะ
ระดับช้ันจึงจะเกิดประสิทธิผล  

 ความท้าทายของสังคมข้างหน้าคือการที่สถานประกอบการจะต้องเมีวิธีการให้พนักงานที่ขาดทักษะที่
จ าเป็นออกจากงาน ต้องฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ  ให้คนที่ยังอยู่และต้องเติมเต็มต าแหน่งงานด้วยคนใหม่ที่มีทักษะ
ใหม่ นั่นหมายถึง นักศึกษาจะต้องเข้ามาศึกษาการท างานให้เร็วที่สุดเพื่อสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงได้ 
ซึ่ง CWIE ยังคงเป็นพื้นฐานส าคัญ 
     

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 ความจ าเป็นของ CWIE มีมากข้ึนในยุคที่เทคโนโลยีและลักษณะงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ประเทศไทยจ าต้องมีระบบ CWIE ที่มีประสิทธิภาพและเกิดข้ึน 100% ให้ได้เร็วที่สุด



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Go Big or Go Home: The Necessity 
of Taking What Works to Scale and 

How SUNY Does It. 
วันพฤหัสบดทีี่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
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เรื่อง  :   Go Big or Go Home: The Necessity of Taking What Works to Scale and How SUNY Does It. 
โดย :  Dr. Nancy L. Zimpher, The State University of New York 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  09.00 น. - 10.00 น. 
ห้อง  :  Empress Grand Hall 
สรุปและเรียบเรียงโดย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

State University of New York (SUNY) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีวิทยาเขตทั้งหมด 60 กว่าแห่ง จ านวนนักศึกษาที่ลงเรียนทั้งหมดกว่า 1.3 ล้านคน มีอาจารย์
และเจ้าหน้าที่รวมทุกวิทยาเขตเป็นจ านวนกว่า 90,000 คน หนึ่งในการรับมือกับจ านวนนักศึกษาที่สูงมากใน
ระดับนี้ คือการที่ SUNY ใช้รูปแบบการเรียนที่เรียกว่า Applied Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีการประยุกต์สิ่งที่เรียนมาในการท างานจริง  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทฤษฎี ทักษะ หรือ
โมเดลต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีและทักษะที่เรียนมาในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์ในการ
ท างานจริง ไม่ว่าจะเป็นการท างานในต าแหน่งงานจริง การท าโครงงานหรือการท าวิจัย โดยมีตัวเลขที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ Applied Learning ดังนี้ 

- มีวิทยาเขต 15 แห่ง ใช้ระบบ Applied Learning ในการเรียนการสอน 
- มีการจัดการเรียนการสอนด้วย Applied Learning รวม 9,473 ต าแหน่งงาน 
- 40% ของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ SUNY จะต้องมีการประยุกต์ใช้ Applied Learning 
- มีต าแหน่งงานใหม่เพิ่มอีก 11 ต าแหน่ง ส าหรับการเรียนการสอนแบบ Applied Learning 

SUNY มีกลยุทธ์ในการด าเนินการให้การเรียนการสอนแบบ Applied Learning ส าเร็จผล เช่น  
- การหาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ  
- การพัฒนาทีมบุคลากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Applied Learning 
- การสร้างเครือข่ายในการท างาน 
- การแสวงหาการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากรัฐ เพื่อให้การเรียนแบบ Experiential Learning 

เป็นข้อบังคับของนักศึกษาทุกคนก่อนจบ 
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Applied Learning ของ SUNY แบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
1. SUNY Works  ซึ่งครอบคลุมสหกิจศึกษา  การฝึกงาน หรือการท า Practicum 
2. SUNY Serves ซึ่งครอบคลุมงานทางด้าน Service-Learning การบริการชุมชน หรือ Civic 

Engagement 
3. SUNY Discovers ซึ่งครอบคลุมการท าวิจัย การท ากิจกรรม Field Trip  การฝึกประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ หรือการท าโครงงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

 มหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามค าแหงหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรยีนในจ านวนมากสามารถน าโมเดลการจดัการเรยีนการสอนแบบ Applied Learning ของ SUNY 
มาประยุกต์ใช้ได ้
 
เอกสารแนบ :  

แหล่งข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ Applied Learning at SUNY:  https://www.suny.edu/applied-learning/ 
 
 



  
 

 

Concurrent Sessions A 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 
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เรื่อง  :   Work-integrated Learning for the Digital Economy: A Systematic Literature Review 
โดย :  Ms. Veeraporn Siddoo, Chiang Mai University (Thailand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ : 

เป็นการทบทวนวรรณกรรมแบบ Systematic Literature Review (SLR) เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน
การบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work- integrated Learning -WIL)  ในสาขาไอทีและดิจิทัล 
(IT/Digital) เพื่อรองรับ Digital Economy ของสังคมไทย เพื่อให้สถานศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของ Digital Economy ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้  

1. เพื่อหาโมเดลของ WIL ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา IT/Digital  
2. เพื่อจัดกลุ่มของโมเดล WIL ที่ค้นหามาได ้
3. เพื่ออธิบายคุณลักษณะของโมเดล WIL ที่ค้นหามาได ้
4. เพื่ออธิบายเทคนิคหรือความรู้ที่ประยุกต์ใช้ในโมเดล WIL ดังกล่าว 

ใช้วิธีศึกษาจากบทความวิจัย (Research Papers) จากฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  
1. ACM Digital Library 
2. IEEE Xplore 
3. ISI Web of Science 
4. Emerald Insight 
5. Science Direct, Springer 
6. Taylor and Francis Online 
7. Google Scholar 

โดยจากงานวิจัยทั้งหมด 3,859 ช้ิน ผ่านการคัดกรองเพื่อหาโมเดลของ WIL ที่มีการอ้างอิงถึงใน
งานวิจัยดังกล่าว จนสุดท้ายได้โมเดล 24 โมเดล ดั งนี้ Synergia, Generic graduate attributes, OEIS, 
Computing Curriculum, Problem-based learning (PBL) approach to teaching and reinforcing ICT 
skills, Industry- Academia Collaboration via Internships model, Triple- I curriculum model, 
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Cooperative Education Learning Framework, Work- Ready Learning Activities, Industry–
university collaboration for game development, 2C+E model, Model-Driven Engineering, Cross-
cultural project approach, Learning Objectives and Models of WIL, Competency- based 
curriculum, Gradually Industrialization approach, Education mode, Multiple WiL model, CDIO-
based hands-on inquiry based learning curriculum, Agile-driven internship framework, WiL 
innovation ecosystems, PiE, Educational IS expert in practice และ MSwDEV and MEP  
 
โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของโมเดล WIL ดังข้างต้นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

1. Collaboration Models คือ การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. Curriculum Design คือ การเรียนรู้ที่เน้นทั้งเรื่องความรู้และฝกึทักษะด้านปฏิบัติที่จะต้องมีในการ
ท างาน 

3. Practice Methods คือ การเรียนรู้ที่เน้นด้านการฝึกปฏิบัติ 
4. Teaching Approaches คือ การเน้นรูปแบบการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 

แต่ละโมเดลของ WIL จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นอยู่ใน
มหาวิทยาลัย  กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดข้ึนในสถานประกอบการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ตรงกับ
ความต้องการของแรงงานในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

เทคนิคที่ใช้ในโมเดล WIL แต่ละแบบมีหลากหลาย โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาก าลังคนทางด้าน
ไอทีและดิจิทัล ตัวอย่างเช่น เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile และ SCRUM หรือ เทคนิค CDIO เป็นต้น 
รวมไปถึงเทคนิคทั่วไปในการพัฒนาก าลงัคน เช่น Expert discussion, Gap analysis, In-depth interviews, 
and situation observation เป็นต้น 

ความรู้ที่ใช้ในโมเดล WIL แต่ละแบบก็จะมีหลากหลายเช่นกัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับความต้องการใน
สถานประกอบการ  ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรบัแรงงานในศตวรรษที่ 21  ความรู้และทักษะทางด้านไอที 
ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างสถานการณ์แบบ Win-Win เป็นต้น 
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เรื่อง  :   Scaffolding Learner Autonomy in Work Integrated Learning 
โดย :  Dr. Suniti Bandaranaike, James Cook University (Australia) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 น. - 14.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาแล้ว  โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองใหม้ีทักษะ
และความสามารถส าคัญ ๆ หลายด้าน เช่น ความคิดริเริ่ม  เทคโนโลยี  Lifelong Learning  การควบคุมและ
จัดการตนเอง   การแก้ปัญหา  และการสื่อสาร  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวทางในการสร้างความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าขององค์กรที่เข้าไปท างาน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาน้ีเพื่อก าหนดและท าความเข้าใจทักษะการท างาน โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทักษะพัฒนาและ
ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การศึกษานี้ได้ศึกษาตัวอย่างการสอน การเรียนรู้ และการท างานตาม
วิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การออกแบบ CWIE เพื่อให้ CWIE สามารถช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมากขึ้นว่า
จะเตรียมตัวด้านใด ด้านใดที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้านไหนที่ต้องการการสอนเพื่อรับการพัฒนา เป็นการเรียนที่
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น 

 ผู้วิจัยได้อธิบายระดับการเรียนรู้ด้วยตัวเองออกเป็น 5 ระดับ เช่น  
1. Prescribed Direction 
2. Bounded Direction 
3. Scaffolded Directin 
4. Self-initiated Direction 
5. Open Direction  

 
 
 
 
 



      

-32- 

เรื่อง  :   Student Employability –  Putting The Smart Before the Course, Using Technology to 
Get Students Ready for the Workforce 

โดย :  Ms. Rachel Heyes, (United Kingdom), Mr. Guthrie White, InPlace (Australia) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

จากปัญหาที่นักศึกษามีหนี้มากข้ึน โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากว่า 70% ของนักศึกษาที่จบการศึกษาไป
เมื่อปีที่ผ่านมาไม่สามารถจ่ายหนี้การศึกษาได้  รัฐบาลจึงเสนอให้สถาบันการศึกษาจัดท าข้อมูลผู้ที่จ้างงาน
นักศึกษา  เพื่อให้ทราบถึงหนี้ของนักศึกษาและรัฐบาลจักได้น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและจัดการเรื่อง
กองทุนกู้ยืมนักศึกษา Nottingham Trent University ได้ใช้เทคโนโลยี Inplace Software Program ในการ
ดูข้อมูลแบบ Real Time เพื่อการแก้ปัญหาการบูรณาการการเรียนกับการท างาน  

โปรแกรม Inplace ได้รับการพัฒนาใน ปี ค.ศ. 2008 เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการ
สภาพแวดล้อมของ WIL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ใช้เวลามาก การบริหาร
จัดการที่ไม่ดี การวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการร่วมมือ ตัวโปรแกรมสามารถบูรณาการเพื่ อแก้ปัญหา
ให้กับสถานประกอบการโดยการ 

1) ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลทั่วไป  
2) ให้เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลเหล่าน้ันได้  
3) นักศึกษาบันทึกข้อมูลสถานที่ท างาน  
4) นายจ้างใช้ข้อมูลในการห้ความช่วยเหลือ  

โดยข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในระบบการจัดวางที่เดียว (Single Placement) ซึ่งสามารถส่งต่อข้อมูล
ให้ ผู้ดูแลระบบที่อยู่ในสถานประกอบการ จากนั้นข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกส่งไปให้ผู้ประกอบการ ดังแสดงในรูป 
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Nottingham Trent University (NTU) มี 8 คณะ รวมจ านวนมีนักศึกษา 28,000 คน มีกลยุทธ์
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่อนาคต คือ 1) สร้างโอกาส 2) สร้างแนวคิดให้เกิดมูลค่า 3) ส่งเสริมให้สังคมดีข้ึน 4) 
การเช่ือมโยงโลก และ 5) การเพิ่มขีดความสามารถ โดยที่มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้
ทักษะและพัฒนาบุคลิกภาพโดยเช่ือมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ พัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญากับ
ทักษะทางสายวิชาชีพ ประสบการณ์การท างาน และท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยก าหนดผลการเรียนรู้และ
ความต้องการของนายจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรด้วย  

การจัดระบบ Single Placement มกีารจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ 5 อันดับ ดังต่อไปนี้  
1) การท าให้นักศึกษา บุคลากร และนายจ้างมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ  
2) การจัดกิจกรรมของการจัดวางข้อมูลให้มองและเข้าถึงได้ง่าย  
3) พัฒนาความยั่งยืน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  
4) พัฒนานโยบายของการน าระบบการจัดการข้อมูลให้ดีข้ึนเป็นไปตามมาตรฐานข้ันต่ าของมหาวิทยาลัย  
5) การบริหารจัดการทางด้านความเสี่ยงเรือ่งของสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการการศึกษา

             

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ทางรัฐบาลไทยก็มีปัญหาเรื่องที่นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาและ
เมื่อจบการศึกษาไปแล้วไม่ได้ช าระเงินคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ หากหน่วยงานที่ให้เงินกู้ยืมมีโปรแกรมให้กับ
สถานศึกษาใช้เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้น และวิเคราะห์ติดตาม ให้ค าแนะน า เสริมทักษะ จนเป็นที่ต้องการของ
นายจ้าง ก็จะท าให้เขาสามารถท างานและมีรายได้มาช าระเงินกู้ยืมคืนได้    
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เรื่อง:   Work Integrated Learning ( WIL)  Curriculum Dimensions for Quality Outcomes and 
Enhanced Employability 

โดย : Ms. Sonia Ferns, Curtin University (Australia), Ms. Judie Kay, RMIT (Australia), Ms. Judith 
Smith, Queensland University of Technology (Australia) 

วัน  : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 14.35 น. - 15.00น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :   

เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลและ
รายงาน แล้วท าการพัฒนาเป็นเกณฑ์ ระยะที่ 2 เป็นการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) และระยะที่ 3 เป็นการส ารวจภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะวิเคราะห์หัวข้อและรูปแบบ
ของแหล่งข้อมูล สิ่งที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) ต้องอาศัย
การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการผ่าน 3 วิธีหลัก ได้แก่ การสะท้อนกลับ (Reflection) การ
ลอกเลียนแบบ (Imitation) และจากประสบการณ์เรียนรู้ (Experience)       
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

งานวิจัยน้ีสามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ คือ ผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพของงานวิจัยเกี่ยวกบั
การใช้ WIL ในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาหลักสูตร 
และพัฒนาเกณฑ์ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม (ซึ่งเกณฑ์การประเมิน สามารถอีเมล์ถามจากผู้น าเสนอผลงานได้
โดยตรง เนื่องจากเกณฑ์ค่อนข้างละเอียด)     
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เรื่อง  :   Current Work Integrated Learning Practice in South African Technical and Vocational 
Education and Training  Colleges: A Concern for Student Employability 

โดย :  Prof. Nothemba Joyce Nduna, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

Skills Council ได้รับเงินจากภาษี เพื่อพัฒนา Critical Skills ของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา  สถาบันมีงบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางด้าน 
WIL เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการท างานทีพ่ร้อมสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาใน โลกเศรษฐกิจปัจจุบนัต้องมี
การลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ (Human Capital)   

 ในแอฟริกาใต้ปัจจัยที่ท าให้ต้องมีการพัฒนาคนคือการเสื่อมลงของเศรษฐกิจ อัตราคนว่างงานสูง 
แรงงานมีทักษะในการท างานที่ต่ า และระบบการศึกษาเสื่อมลง ปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อการพัฒนาทุน
ทางด้านบุคลากร ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีให้เป็น
การลงมือฝึกปฏิบัติมากข้ึนเพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะตรงกับที่ตลาดแรงงานและบริษัทต้องการ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา ผลของการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกประสบการณ์การท างาน คือ ผู้สอนมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการสอนการ 
บูรณาการระหว่างทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง มีโมเดลการสอนที่หลากหลายมากเกินไป  และประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชุมชนโลก (World Community) 

 ผลของการวิจัยพบว่ามีปัญหาดังน้ี 

1. การวางแผน Workplace Learning  
ไม่มีแผนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน มีกิจกรรมน้อยเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิด
ความไม่พอใจ ไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการวางแผนการสอน  

 2.  การเรียนในสถานการณ์จริง Workplace Learning : นักศึกษาบางคนไม่สามารถหาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ท างานได ้
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3.  ขาดการนิเทศนักศึกษาที่เหมาะสม  ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการนิเทศ  นักศึกษา อาจารย์ปฏิเสธ
ที่จะปฏิบัติงานในวันหยุด ไม่มีกลยุทธ์ในการวัดผลการฝึกประสบการณ์ท างานที่ชัดเจน 

4.  บางโครงการไม่มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ท างาน 
 

 ค าถามจากการวิจัย 
1.  Work Integrated Learning สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานของนักศึกษาได้หรือไม่ 
2.  เจ้าหน้าที่ที่จะพัฒนาด้าน Work Integrated Learning จะสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างไร 
3.  ใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา Work Integrated Learning และ

พัฒนาคุณภาพของโปรแกรม 

ผลการวิจัย :  

   การวิจัยนี้สามารถเป็นประเด็นศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากรที่ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการจัดท าหลกัสูตร การปฏิบัติการ และการ
ด าเนินงานร่วมกับพันธมิตร ยิ่งไปกว่าน้ันยังมีประโยชน์ต่อการนิเทศและประเมินการสอนด้านสหกิจศึกษา และ
หากมีสถาบันที่ท างานวิจัยในขอบเขตหัวข้อเดียวกันก็สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกันได้ 
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เรื่อง  :   Creating Career Pathways for Employability 
โดย :  Dr. Julie Furst-Bowe, Chippewa Valley Technical College (United States) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

Chippewa Valley Technical College (CVTC) เป็นส่วนหนึ่งของ Wisconsil Technical College 
System มีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน เปิดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ 

วิทยาลัยมีเก็บข้อมูลนายจ้างเกี่ยวกับสายงานที่นักศึกษาสามารถไปฝึกปฏิบัติงานได้ และค่าจ้าง
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ปัจจุบันอัตราการว่างงานของ Wisconsin อยู่ที่ 3.2% ซึ่งต่ าสุดในรอบ 10 ปี 
มีอัตราขาดแคลนบุคลากรในสายงานเกษตร สุขอนามัย และสายงานการผลิต  

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน วิทยาลัยได้คิดหนทางการสร้างแรงงานวิชาชีพข้ึนโดยสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษามาเรียน ณ วิทยาลัยมากข้ึน โดยเริ่มจากการไป (Road Show) ตามโรงเรียนมัธยมเพื่อ
สอบถามความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนในระดับมธัยมต้น  มีการจัดโปรแกรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียน
ว่าอาชีพใดท างานแบบใดและมีบทบาทอย่างไร มีการสร้างห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ทางด้านอาชีพ รวมไปถึง
การจัดโปรแกรมฤดูร้อน เช่น การฝึกเป็นพนักงานดับเพลงิ การฝึกบินเกี่ยวกับโดรน การท างานเป็นช่างยนต์ใน
อู่รถยนต์ กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีค่าใช้จ่าย  

ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย มีรายวิชาที่สามารถโอนหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
ระดับปริญญาตรีได้ กระบวนวิชาที่สอนโดยครูระดับมัธยมปลาย อาจารย์จะใช้ความรู้ความเข้าใจ และการ
ประเมินผล CVTC  

ประโยชน์ของการท ากิจกรรมข้างต้น  

- ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเป้าหมายการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ดีข้ึน 



      

-38- 

- สามารถโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึนและ
ประหยัดค่าเทอม 

- นักศึกษามีทักษะการท างานเมื่อเรียนจบ  
- วิทยาลัยสามารถรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง ซึ่งส่งผลให้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ

โรงเรียนมัธยม  

โปรแกรมที่วิทยาลัยจัดให้โรงเรียนมัธยมมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น การจัดการธุรกิจ การ
ดูแลเด็ก ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่าย IT เป็นต้น 

การโอนหน่วยกิตของนักศึกษาสามารถท าได้หากนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี และสามารถ
ศึกษาต่อจากหน่วยกิตที่โอนมาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 ปี เพื่อที่จะได้รับปรญิญาตรีในระดับอุดมศึกษา 
หากนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 ความส าเร็จจากโครงการ 

   - 94% ของนักศึกษาได้รับการจ้างงาน 
- 97% ของนักศึกษามีความพึงพอใจกับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
- การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร  
- การวางแผนจัดตารางเวลากิจกรรมในแต่ละภาคการศึกษา  
- สถานที่ในการจัดโปรแกรม ได้แก่ โรงเรียนมัธยม เจ้าภาพที่ช่วยเหลือด้านการอบรมอาชีพในภูมิภาค    

และวิทยาลัย  
- สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่  
- บุคลากร ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับมัธยม คณะวิชาของวิทยาลัย   
- เครื่องมือในการสอนไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และโปรแกรมต่าง ๆ    
- มีข้อมูลให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองในแต่ละกิจกรรม  
- มีการลงทะเบียน Dual Credit Courses ที่สามารถโอนถ่ายหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาได้ 
- มีการจัด Welcome Day ให้กับนักศึกษาใหม่  
- Dual Credits Courses จะถูกบันทึกลงในใบ Transcripts ด้วย 

 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

1. ควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาไทยให้มี Critical Thinking และ Think Global และ IT  
2. ควรมีการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในด้านคุณสมบัติของผู้ที่ ต้องการจ้างงานใน

อนาคตเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรให้สามารถสร้างบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ  โดยสาขาที่ควรเน้นคือ 
Agriculture, Health Science, IT และ Entrepreneurship  
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3. หาวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าเมื่อจบการศึกษา เช่น ให้ความรู้เรื่องการอาชีพแก่นักศึกษา
ในขณะที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมต้น เพื่อให้นักศึกษามีความคิด มีภาพของอาชีพที่ตนเองสนใจแต่เนิ่น 
โดยการจัด Summer Camp เกี่ยวกับการอาชีพ ได้แก่  Drone Summer Camp, Fire Fighter 
Camp หรืออาชีพอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดแรงงานในอนาคต  

4. จัดให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความตระหนักรู้ถึง
ธรรมชาติของแต่ละอาชีพ รวมถึง เพิ่ม หรือพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการศึกษาที่จะเอื้อให้
นักศึกษาไดม้ีประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานในอนาคต  

5. ประสานงานกับภาคเอกชน และสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย ในการไป
ฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งในต่างประเทศประสบความส าเร็จมาแล้วจากการที่มีสถาน
ประกอบการจ้างนักเรียนท างานหลังจากจบมัธยมศึกษา 

6. ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ควรเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนและได้รับใบ
ประกาศนียบัตรเฉพาะทางเช่น การอบรมทางด้าน IT นักศึกษาสามารถใช้ประกาศนียบัตรนี้เป็น
ใบเบิกทางสู่การท าอาชีพในอนาคตได้ หรือ จัดท าหลักสูตรกับภาคเอกชนหรือภาครัฐที่สามารถให้
นักศึกษาไปฝึกงานและสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้เพื่อใช้ในการศึกษาได้  
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เรื่อง  :   Parameters of a “Good”  Professional Experience: Employer Perspective 
โดย :  Mr.  David Drewery, University of Waterloo (Canada) , Dr.  Phil Gardner, Michigan State 

University (United States), Ms. Judene Pretti, University of Waterloo (Canada) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

เป็นการวิจัยที่ส ารวจมุมมองของบริษัทที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานในมิติของมูลค่าว่านักศึกษาเป็นผู้สร้าง
มูลค่าหรือผู้รับ  และนักศึกษาจะถูกมองเป็นพนักงานหรือมองเป็นนักศึกษา องค์กรต่าง ๆ อาจจัดล าดับ
ความส าคัญผลที่ได้รับจากนักศึกษาว่าตอบสนองนโยบายทางธุรกิจได้ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและการ
เปลี่ยนแปลงและอาจน าไปสูป่ระสิทธิภาพของนักศึกษา บริษัทมองนักศึกษาฝึกงานเปน็กึ่งพนักงานกึ่งนักศึกษา  
อย่างไรก็ตาม  บริษัทเห็นความส าคัญของการฝึกงานของนักศึกษา และยังให้การสนับสนุน  
      
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

การส ารวจในประเทศไทยอาจให้ผลที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม  สถาบันการศึกษาในไทยควรท าการ
ส ารวจในรูปแบบเดียวกันด้วยบรบิทของประเทศไทย 
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เรื่อง  :   Assessment Model:   A Case Study of Chemical Engineering Work Integrated Learning 
at Durban University of Technology 

โดย :  Dr. Maggie Chetty, Durban University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 น. - 14.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

สืบเนื่องจากปัญหาความขาดแคลนวิศวกรในประเทศแอฟริกาใต้ มหาวิทยาลัย Durban University of 
Technology จึงเล็งเห็นว่า การทดลองท า Work-Integrated Learning แบบระยะยาวคือ 1 ปนี่าจะเป็นวิธีที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย กล่าวคือ 

- ภาคอุตสาหกรรมได้วิศวกรไปช่วยงาน ซึ่งนอกจากจะท างานประจ าแล้ว ยังท าโครงงานนวัตกรรมด้วย 
- ตัวนักศึกษามีโอกาสได้เข้าท างานสูงมากเมื่อจบการศึกษา 
- การช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนในการฝึกอบรมได้ ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงสร้างหลักสูตรการฝึกงานในสถานประกอบการแบบ 1 ปีข้ึนมา อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรนี้ยังต้องถูกผลักดันเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย  
            

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี แต่มีจ านวนน้อยและข้ึนอยู่กับ
บริษัท ดังนั้น จึงควรท าให้เป็นระบบใหญร่ะดับประเทศเหมือนประเทศเยอรมนี   
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เรื่อง  :   The Let’ s Discover Culture Activities in WD-CWIE Program; Case Study @ Western 
Digital Thailand 

โดย :  Mr. Theerasak Sa-nguanmanasak, Western Digital Thailand (Thailand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.30 น. - 14.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ : 

นับตั้งแต่  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ด าเนินโครงการ CWIE ตั้งแต่ 2512 
บริษัทได้จัดกิจกรรมทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ร่วมกันแบ่งปันวัฒนธรรมและ
เรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม (Culture Diversity Transform) สร้างโอกาสในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ตามความสนใจ โดยใช้เกมส์ เป็นสื่อ ให้ได้มีโอกาสน าเสนอความน่าสนใจของ
แต่ละประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ นักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิค (non-technical) เช่น สาขาอักษร
ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีโอกาสได้มาท า CWIE ที่
บริษัทฯ ได้เป็นผู้น าการดูแลโครงการ ได้มาคิดค้น  และสร้างโปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นการท าให้แก่นักศึกษาทุกคน
ที่มาอยู่รวมกันในบริษัท ได้มีเวลาที่มีคุณค่าด้วยกัน มีความคุ้นเคย สร้าง Networking นักศึกษาจะได้เรียนรู้
การบริหารกิจกรรม การแก้ปัญหา สร้างความพึงพอใจ ที่ทุกกิจกรรมจะต้ องประเมินความพึงพอใจ เพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งช้ึน กิจกรรมดังกล่าวด าเนิน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยใช้ช่ือว่า
โครงการ The Let's Discover Culture และมีการวัดผลสัมฤทธ์ิ 2 ด้าน คืออันดับแรก คือภาวะผู้น า ของ
นักศึกษาที่เป็นผู้ดูแลโครงการ อันดับที่สอง คือการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม และพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถขยายผลให้กับมหาวิทยาลัย  เช่น ค่ายอาเซียนของ SUT ในด้านวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ของการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
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เรื่อง  :   How to Develop a Conference Proceedings Paper into a Journal Article 
โดย :  Dr. Karsten Zegwaard, University of Waikato (New Zealand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 14.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ :  

 การท า Workshop ในหัวข้อนี้เป็นการอภิปรายถึงกระบวนการเขียนบทความวิชาการ ( Journal 
Article) จากรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งน าเนื้อหามาจากงานวิจัยเดียวกัน ผลงานทาง
วิชาการอาจจะเริ่มจากการน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่มีเอกสารหรอื Proceeding 
Paper ประกอบ จากนั้นนักวิจัยสามารถน าผลงานน้ันมาเขียนเป็นผลงานทางวิชาการหรือ Journal Article 
ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม  ผลงานทั้งสองแบบนี้ต้องมีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเผยแพร่ซ้ าเป็นอย่าง
ยิ่ง 
 ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ร่วมอภิปรายในภาพกว้างของกระบวนการตีพิมพ์ และแนวทางที่อนุญาตให้
นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของตัวเองได้ การน าเสนองานวิจัยจะถูกประเมินด้านคุณภาพและปริมาณ
ของผลงานวิจัย ซึ่งแน่นอนว่าบทความทางวิชาการ (Journal Articles) มีความส าคัญมากที่สุด การที่จะท าให้
ผลกระทบ (Impact) ของงานมีค่าสูงข้ึนนั้นมีความส าคัญและส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการเช่นกัน การ
อภิปรายครั้ งนี้อ้างอิงจาก WACE Referred Conference Proceedings และ Asia-Pacific Journal of 
Cooperative Education (APJCF) และศึกษาว่าจะสามารถเขียนบทความจากเอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการหรือ  Conference Proceeding Paper อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร ผู้เข้าร่วม Workshop ได้รับ
มอบหมายให้น าเสนองานวิจัยจากตัวอย่างของผู้น าเสนอ โดยให้อภิปรายถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของบทความที่ได้รับซึ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journal Article ที่มาจากงานวิจัยช้ิน
เดียวกัน ท าให้เห็นแนวทางในการตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 
 ประเด็นที่ได้จากการอภิปรายใน Workshop  มี 2 ประเด็นหลักโดยประเด็นแรกเป็นการขยายความ
ในส่วนการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ซึ่งการตีพิมพ์ Journal Article จะต้องมีการค้นคว้า
ข้อมูลที่มากกว่าการตีพิมพ์รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ส่วนประเด็นที่สองกล่าวถึงการ
ตีพิมพ์ใน Journal Article และ Proceedings ต้องมีช่ือของรูปภาพหรือตารางที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยง
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นอกจากนั้น หากเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีวัตถุประสงค์หลาย
ข้อ และต้องการตีพิมพ์ลงในวารสารแยกตามวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ การอ้างอิงและการเรียบ
เรียงค าพูดไม่ให้ซ้ ากันในแต่ละบทความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถประยุกต์ใช้ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาการเขียนบทความ
ทางวิชาการจากงานที่เคยน าเสนอในที่ประชุมวิชาการซึ่งสามารถเขียนได้หลายมุมมอง ซึ่งที่ไม่สามารถน า
บทความไปใช้ได้เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ เนื้อหาไม่สัมพันธ์กับขอบเขตของวารสารวิชาการ และ
ประเด็นหลังคือยังไม่มีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ ประเด็นรองลงมาคือเนื้อหาบทความยังไม่สมบูรณ์ที่จะตีพิมพ์ 
และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการลอกเลียนผลงานบทความวิชาการ (Plagiarism) และการตีพิมพ์ซ้ าซ้อน 
(Double Publication)  
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เรื่อง  :   Study Camp: Volunteer Teaching Program by Co-op Students 
โดย :  Mr.  Vivat Haetrakul, Western Digital Thailand ( Thailand) , Ms.  Monrada Sukprachai, 

Suranaree University of Technology (Thailand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.35 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ :  

 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 112 แห่ง จัดโครงการสหกิจศึกษามาแล้ว  739 โครงการ และมีนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษามาแล้ว จ านวน 1108 คน เดิมบริษัทจัดเพียงโครงสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ปฎิบัติงานในบริษัทเพียงด้านเดียว และเมื่อบริษัทมีการวิเคราะห์การจัดโครงการสหกิจศึกษาพบว่ายังไม่
สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของวัฒนธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ  
Volunteer Project (HAPPY CAMP) เพื่อให้นักศึกษาซึ่งอยู่ในโครงการสหกิจศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
ทางด้านวิชาการรวมถึงได้ฝึกความรับผิดชอบและทักษะการเข้าสังคมอีกด้วย โดยเริ่มต้นเป็นนักศึกษาที่ปฎิบัติ
สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรม และภายหลังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาอื่นได้เข้าร่วมโครงการ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  ค่ายนี้เป็นค่ายอาสาสมัครซึ่งน าโดยอาสาสมัครนักศึกษาจาก UVIC ประเทศ
แคนาดา ซึ่งเคยปฏิบัติสหกิจศึกษากับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน  Ban Pong Pai ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาใกล้ ๆ  กับบริษัทด้วยความสนับสนุนและความร่วมมือของครูอาสาสมัครจ านวน 20 แห่ง ท าให้
โครงการนี้ประสบความส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ส าหรับเรื่องกิจกรรมในการเรียนการสอนได้น ามาจาก 4 วิชาหลัก 
คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษและดนตรี ถูกน ามาเป็นวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 
 โครงการนี้มอบโอกาสในแก่นักศึกษาในการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมทางการเข้าสังคมและแน่นอน
ว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของการท า
ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้ ผลตอบรับจาก
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการโครงการ ครูอาสาสมัคร นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ครูและผู้ปกครอง รวมถึงผลโดยรวม
ของโครงการมีความส าเร็จด้วยดี ซึ่ง WD ไม่เพียงแค่จัดโครงการนี้เพื่อนักศึกษาแต่ยังรวมถึงนายจ้าง องค์กร
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การศึกษาและสังคมอีกด้วย ประโยชน์จากโครงการนี้คือการได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา อีกทั้งยังมอบโอกาสให้อาจารย์และผู้ที่สนใจได้ปรับใช้กิจกรรรมนี้ในบริบทอื่น ๆ อีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

เป็นแนวทางส าหรับสถานประกอบการที่มีแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบแก่สังคมและท าโครงการโดย
ให้นักศึกษาที่อยู่ในโครงการสหกจิศึกษาเปน็ผู้น าในโครงการช่วยเหลอืสังคมซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรูท้ัง้
ด้านทักษะวิชาและทักษะทางพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม นอกจากนั้นสถานประกอบการยังได้ผล
ประโยชน์ในเรื่องการใส่ใจสังคมซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของสถานประกอบการได้ 

 

 

                                            



  
 

 

Concurrent Sessions B 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 15.30 น. – 17.00 น. 
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เรื่อง  :   Accommodating Students with Disabilities within the WIL Framework 
โดย :  Ms. Christine Arsenault, University of Toronto Scarborough (Canada), Mr. Philip Brown, 

University of Toronto Scarborough (Canada) , Ms.  Colleen Reid, University of Toronto 
Scarborough (Canada), Ms. Susan Soikie, University of Toronto Scarborough (Canada) 

วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 16.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

ตัวเลขสถิติผู้ลงทะเบียนในโครงการ  "Access Ability Services" ของมหาวิทยาลัย Toronto 
Scarborough ประเทศแคนาดาได้เพิ่มข้ึนถึง 106% ในระหว่างปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2015 ปัจจุบันมี
นักศึกษาที่ทุพพลภาพ มากกว่า 750 คนจากจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 12,690 คน การให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
นักศึกษาทุพพลภาพที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจึงถือเป็นความท้าทายและท าให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน  ความส าเร็จในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ใน
ระหว่างเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะส่งเสริมให้การส่งผ่านระหว่างสถานะการเป็นนักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกิดความส าเร็จมากขึ้น 

หลักการที่ดีของการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุพพลภาพ 3 ประการคือได้แก่ 1) การให้ความเคารพ
และการให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน  2) การให้ความช่วยเหลือแบบปัจเจกบุคคล และ  
3) การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมแบบเต็มรูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

ส าหรับการน าไปใช้ในประเทศไทยนั้นอย่างแรกสุดคือ ควรจะมีระบบลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา
ทุพพลภาพทั้งระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้  นอกจากนี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อแนะน าจากนักวิจัยไปใช้โดยปฎิบัติตาม 5 ข้อดังต่อไปนี้  

1. การให้ความส าคัญในด้านวัฒนธรรมของการรวมกลุ่มระหว่างนักศึกษาปกติกับนักศึกษา 
ทุพพลภาพ ซึ่งหมายถึงว่า การปฎิบัติต่อนักศึกษาทุพพลภาพ จะต้องไม่แยกออกไปจากนักศึกษา
ปกติ แต่อาจจะมีการเพิ่มบางสิ่งเข้าไป เช่น การอบรมด้านความถูกต้องและการตระหนักถึง
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นักศึกษาทุพพลภาพ การสร้างกระบวนการ การรับนักศึกษาทุพพลภาพ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์  

2. การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในองค์กร และใน
รูปแบบของนโยบายรัฐบาล และความสมัครใจของผู้ประกอบการ 

3. การสร้างความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการต่าง ๆ   หรือระยะเวลา เพื่อให้เหมาะสม 
กับนักศึกษาทุพพลภาพ และสถานประกอบการ โดยผ่านการประเมิน และ การทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สร้างค าแนะน าหรือวิธีการส าหรับการช่วยเหลือ ซึ่งในที่นี้จะเน้นว่า การท าจะต้องเป็นความลับ
ระหว่างผู้ให้ค า ปรึกษากับนักศึกษา ต้องมีการอนุมัติผลต่าง ๆ   ในการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม
กัน โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาทุพพลภาพจะเปิดเผยหรือช้ีแจงว่าด้อยความสามารถอย่างไร 

5. การให้ความส าคัญต่อตัวนักศึกษาทุพพลภาพเป็นศูยน์กลาง เพื่อช่วยให้นักศึกษาทุพพลภาพ
สามารถประเมินจุดแข็งของตัวเองได้ และน าไปสู่การพัฒนาจุดแข็งนั้น ๆ 
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เรื่อง  :   Reason for Choosing Cooperative Education Program of Humanities and Social Science 
Undergraduate Students at Chiang Mai University, Thailand 

โดย :  Assoc. Prof. Phisanu Chiawkhun, Chiang Mai University (Thailand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.35 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

เนื่องจากการจัดสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแบบสมัครใจหรือเป็นวิชาเลือก ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 900 คน เลือก
เรียนสหกิจศึกษาโดย 90% ปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศไทย ในขณะที่ 10% ที่เหลือปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา โดย
การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 218 คน จากประชากรทั้งสิ้น 491 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เลือกศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และใช้ Logistic Regression Model ในการ
วิเคราะห์ผล 

ในการศึกษานี้ได้เลือกตัวแปรทั้งสิ้น 17 ตัวแปรส าหรับการศึกษา เช่น เพศ วิธีการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่ายรายเดือน อาชีพของผู้ปกครอง สถานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ปกครอง 
รายได้เฉลี่ยผู้ปกครอง และสถานะการเป็นนักศึกษาทุน เป็นต้น  โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะของ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และจ านวนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
วิชาสหกิจศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หากวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดจะพบว่านักศึกษาที่
เข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยผ่านระบบโควต้า และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่าง 4,500 ถึง 5,000 บาท ที่ได้รับ
การส่งเสริม  จากครอบครัวที่มีรายได้ประมาณ 11,167 บาท เป็นกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลือกศึกษาใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแบบดังกล่าว (ที่ประกอบไปด้วยสองตัวแปรที่กล่าวถึงข้างต้น) ในการ
พยากรณ์ความน่าจะเป็นของการเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยตัวแบบของงานวิจัยน้ีสามารถพยากรณ์ได้
ว่าหากนักศึกษาเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการสอบเอ็นทรานส์ และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 
7,500 บาท จะมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาด้วยความน่าจะเป็น 44.2% 
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เรื่อง:  Career Education at the University of Cincinnati 
โดย :  Dr. Kettil Cedercreutz,   University of Cincinnati (United States) 
   Dr. Todd Foley,    University of Cincinnati (United States) 
วัน  : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

เป็นการน า Career Education มาใช้งานในการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเรยีนรู้สลับการท างานจริง โดยมี
การบูรณาการความรู้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-based Learning) และการเรียนในช้ัน
เรียน ซึ่งข้ันตอนของ Career Education ประกอบด้วยข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้  

1) การสร้างความสนใจ (Attract) 
2) การลงมือปฏิบัติ (Onboard) 
3) การเรียนรู้ (Learn) 
4) การอบรม (Train) 
5) การฝึกฝนปฏิบัติ (Practice) 
6) การลงมือปฏิบัติจริง (Embark) 

 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้ โดยการส ารวจความ
พร้อมของสถาบัน และความต้องการของสถานประกอบการ แล้วน ามาปรับหลักสูตรให้สอดรับกับรูปแบบ 
Career Education            
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เรื่อง  :   Enhancement of Student Employability:  A Case Study of Mahapajapati Buddist 
College, Thailand 

โดย :  Ms. Phanommas Bamrungsin, Suranaree University of Technology (Thailand) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 16.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ : 

เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการได้งานท า โดยกรณีศึกษาน้ีเป็นมุมมองของ
แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา โดยการน า Best Model ของ Nanyang Technological University 
ประเทศสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต โดยน า
กระบวนการพัฒนาอาชีพ (Career Development) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วย  

1) การค้นพบตนเอง (Self-discovery)  
2) ค้นหาทางเลือก (Exploring Pptions)  
3) การตัดสินใจด้านอาชีพ (Career Decision Making) 
4) ปฏิบัติจริง (Real Practice)  
5) การสะท้อนกลับผลการเรียนรู้ (Reflection)  
6)  การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอาคต (Prepare for Future Career)  เพื่อให้ประสบ

ความส าเร็จในชีวิต (Well Beings)        
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ประเด็นนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะข้ันตอนที่ 1 การค้นพบตนเอง (Self-
Discovery) คือการรู้จักตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ดังนั้น  ต้องส่งเสริมให้รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อ
ความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน าเอาค าสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้รู้จักตนเองมากขึ้น 
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เรื่อง  :   Career prospect for communications students in the fast changing digital world 
โดย :  Ms. Lam Hong Lan, RMIT Vietnam (Vietnam) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

Ms. Lam Hong Lan เป็นอาจารย์สอนที่ RMIT Vietnam และในขณะเดียวกันก็ท างานอยู่ในแวดวง
โฆษณาด้วย เธอได้สอนนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในสื่อ ต่าง ๆ ในรอบ 20 ปี ใน
ประเทศเวียดนาม 

ตลาดแรงงานด้านการสื่อสารที่เวียดนามเริ่มขึ้นได้ประมาณ 20 ปทีี่ผ่านมา ในช่วง 10 ปีแรก เวียดนามมี
การด าเนินการด้านการตลาดการสื่อสารในระดับมาตรฐานสากลเมื่อบริษัทโค้กเข้ามาในประเทศเวียดนาม ในช่วง 
10 ปีครึ่งหลังเป็นการด าเนินการในมาตรฐานเช่นเดิม แต่ที่เพิ่มเติมข้ึนมา คือ การก้าวตามให้ทันโลกดิจิทัล ปัญหา 
คือ การเช่ือมโยงกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ในปี ค.ศ. 2005 สื่อทีวีครองตลาด เมื่อเวลาผ่านไปในปี ค.ศ. 2013 
พื้นที่สื่อประเภทแมกกาซีน และวิทยุลดบทบาทลง พื้นที่อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 6% เป็น 21% 

จากเหตุผลข้างต้นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลจึงกระทบกับแนวโน้มการท างาน นอกจากนี้ 
Youtube เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเวียดนามและเข้ามาแทนที่โทรทัศน์ รายการทีวีสามารถดูได้ผ่านสื่อ
ดิจิทัล ทีวีจึงลดบทบาทลง ดังนั้น  ในด้านการตลาดในพื้นที่สื่อสารจึงกระทบลักษณะการท างานไปด้วย
เช่นเดียวกัน  

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างาน คือ ท างานอย่างไรเพื่อให้การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บทบาทในหน้าที่การจัดการและบริการลูกค้าควรเป็นอย่างไร ในการปรับตัวในโลกดิจิทัล ดังนั้น
แนวโน้มทางด้านทักษะในการท างานที่ต้องค านึงถึงเพื่อสื่อสารกับลูกค้า คือ การท างานบนดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพน่ันเอง 
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เรื่อง  :   Partnerships in International Work Integrated Learning: The Western Digital Experience 
โดย :  Ms.  Judie Kay, RMIT ( Australia) , Dr.  Norah McRae, University of Victoria ( Canada) ,  

Mr. Shakeel Ori, Durban University of Technology (South Africa), Dr. Sampan Silapanad, 
Western Digital (Thailand), Dr. Boonchai Wichitsathian, WACE-ISO (Thailand) 

วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

ปัญหาที่พบจากกรณีศึกษา คือ สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรไม่ประสงค์จะรับ
นักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาเนื่องจากต้องดูแลนักศึกษาของตนเอง และนักศึกษาต่างประเทศมีปัญหา
ในการสื่อสารด้านภาษา เป็นต้น  

กระบวนการท างานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติด้านสหกิจศึกษาในกรณีนี้ มีสถาบันที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด, WACE-ISO@SUT, มหาวิทยาลัย UVIC, RMIT, DUT ซึ่งเป็น 
Home University โดยมหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ในขณะที่ Host University จะส่งอาจารย์นิเทศและเจ้าหน้าที่ไปดูแลอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาของ Home University ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในขณะเดียวกันผู้ประสานงานจาก Home University และ Host University จะท างาน
ร่วมกันผ่าน WACE-ISO@SUT  

สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายคือช่วงเวลาของภาคการศึกษา การบรรจุนักศึกษาไทยเพื่อท างาน งบประมาณ
ส าหรับเงินเดือน การเข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาของผู้ประกอบการ และระยะเวลาในการด าเนินการเรื่องการ
ตรวจลงตรา (Visa) 
  ความส าเร็จจากการด าเนินโครงการกับพันธมิตรนานาชาติ ได้แก่ 

- นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และ 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด มีความหลากหลาย  

- นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในด้าน Work Integrated Learning  
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- สถาบันการศึกษามีโอกาสพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษาด้วยกันเอง 

- สถานที่ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีการปรับปรุงให้ดีข้ึนผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ในบรรยากาศความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

- ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสาในการท างาน ไม่ใช่การท างานเพื่อเงินเดือนเพียงอย่างเดียว 
 

ประสบการณ์ท่ีส าคัญจากมุมมองนักศึกษา 

- ข้ันตอนกระบวนการเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา มีการสัมภาษณ์ทางสไกป์  (Skype) และมี
การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน แต่ในความเห็นของนักศึกษาไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นการก้าวข้าม
ผ่านก าแพงทางด้านภาษา และความปรารถนาในการด าเนินสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัดคือเป้าหมายหลกัที่ส าคัญมากกว่าอุปสรรคทางภาษา ซึ่งสามารถเรยีนรู้
ระหว่างการสหกิจศึกษาได้ภายหลัง 

- นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท างานเสมอ 
- นักศึกษามีเครือข่ายทั้งในด้านการท างานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ได้ไปด าเนินสหกิจศึกษา 
- นักศึกษามีโอกาสปรับใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้กับสายงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้

นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนตนเองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต เนื่องจากสาขาวิชาที่ก าลัง
ศึกษาอาจไม่ตรงกับลักษณะการท างานในชีวิตจริง และมีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาหลากหลาย
ส าเนียงเนื่องจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
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เรื่อง  :   Labour Market Needs and Graduate Competence: An Examination of the Gap between 
Employer Expectations and New Engineering Graduate Performance in Thailand 

โดย :  Asst. Prof. Dr. Buratin Khampirat, Suranaree University of Technology (Thailand), 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

จากการศึกษาเรื่อง Skill Gap ของนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาพบว่ามี Gap สูงสุดในเรื่อง Problem 
Solving  โดยสิ่งที่องค์กรคาดหวัง คือ Technoware (ความสามารถเชิงเทคโนโลยี) ในขณะที่สิ่งที่พนักงานที่
จบการศึกษามาใหม่คิดว่ามีปัญหามากที่สุดคือ Orgaware (ปัญหาเกี่ยวกับองค์กร หรือระบบ) สิ่งที่ควร
ปรับปรุงคือ 

1. สร้างเครือข่ายให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงในการหาความรู้ และเช่ือมโยงตนเองกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ได ้

2. สร้าง Career Goals ตั้งแต่ก่อนเรียน 
3. ฝึกให้นักศึกษาประเมินตนเอง และพัฒนาตนเอง 
4. ในองค์กรควรมีหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาที่เข้าท างานทันทีหลังจบการศึกษาและช่วยสนับสนุน

การท างานของเขา 
5. ส่งเสริมการเรียนแบบ CWIE ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาฝึกปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบ

  

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
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เรื่อง  :   Preparing students for learning in professional settings through mobile technology 
โดย :  Associate Professor Franziska Trede, Charles Sturt University (Australia) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ : 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่าน Mobile Device มีความจ าเป็นในโลกยุคดิจิทัล  ซึ่งช่วยให้
การศึกษาเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ก็มีผลเสียในหลายด้าน ดังนั้น  การใช้งานจ าเป็นต้องมี 
Awareness ในกรอบตามภาพด้านล่าง เพื่อไม่ให้กระทบต่องาน การสื่อสาร และความสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงการ
ที่ตอ้งมีความตระหนักรู้ว่าการใช้งานสามารถท าได้ เมื่อไม่มีสิ่งอื่นที่ต้องให้ความส าคัญอยู่ในขณะนั้น 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  . 

ประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากในเรื่องนี้ จึงควรศึกษาวิธีการก าหนดมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม  
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เรื่อง  :   Research Methodology Workshop 
โดย :  Dr. Kristina Johansson, University West (Sweden), Prof. Yasushi Tanaka, Kyoto Sangyo 

University (Japan) 
วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

  การท า Workshop ครั้งนี้เป็นการให้ค าแนะน าผู้เข้าอบรมในเรื่องของการท าความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง
งานวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา โดยผู้น าเสนอได้เกริ่นในประเด็นของข้ันตอนการท าวิจัย โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
ของ Drysdale, M. & Johansson, K. (2011) ดังนี้ 

1. Research Question การตั้งค าถามการวิจัยให้เริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจ และท้าทายความสามารถ
ของผู้วิจัย (Interesting & Challenging) 

2. Hypotheses/Predictions ผู้วิจัยท าการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับค าถามงานวิจัย โดยค าตอบอาจ
ได้มาจากการศึกษาผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหรืองานวิจัยที่มีการตีพิมพ์มาแล้ว 

3. Methods of Measurement  ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งค าตอบของค าถามวิจัย
โดยผ่านการส ารวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต การท าแบบสอบถาม การวิเคราะห์เอกสาร ฯลฯ 

4. Research Design ท าการออกแบบงานวิจัยในลักษณะของเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือ
ผสมผสานกัน 

5. Data Collection Findings ท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
6. Inferences/Interpretation การประมวลผลข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 
7. Theory and Prior Research ผลวิจัยที่ได้เหมือนหรือสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นอย่างไร 

หลังจากนั้น  ผู้น าเสนอได้ด าเนินการให้ผู้เข้าอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางในการท าวิจัยด้าน 
สหกิจศึกษา ผ่านทางการตอบค าถาม ดังนี้ 

1. ค าถามการวิจัย 
a. คุณต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา? 
b. มีสิ่งใดที่ยังหาค าตอบไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา? 
c. สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา คืออะไร ในมุมของ สถาบัน นักศึกษา สถานประกอบการ? 
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2. เราจะตอบค าถามเหล่าน้ันได้อย่างไร 
a. เป็นงานวิจัยเชิงทดลองหรือไม่ ? 
b. เลือกใช้วิธีใดในการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ? 

การส ารวจ / การท าแบบสอบถาม / การสัมภาษณ์ 
c. ตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) น่าเช่ือถือของข้อมูล (Reliability) อย่างไร? 
d. งานวิจัยน้ีมีผลประโยชน์กับใคร? 

 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

จากการอภิปรายแบบกลุ่ม ส่งผลให้ได้ข้อเสนอแนะที่ว่าการท าวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษาอาจจะต้อง
ข้ึนอยู่กับบริบทและระบบสหกิจศึกษาของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีระบบสหกิจศึกษาอยู่แล้ว 
อาจจะท างานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแทนที่จะเป็นการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษาเพียงอย่างเดียว 
 



  
 

 

Concurrent Sessions C 
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 
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เรื่อง  :   Student and Graduate Perspectives on the Impact of Support for Learners by 
Facilitators of Work Integrated Learning ( WIL) .   A Case study of Durban University of 
Technology (DUT) 

โดย :  Dr. Themba Msukwini, Durban University of Technology (South Africa), Dr. Strinivasan 
Pillay, Durban University of Technology (South Africa) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

การศึกษาน้ีมุ่งเน้นส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษาในประเด็นเรื่องผลกระทบของการให้
การส่งเสริมเชิงเรียนรู้โดยผู้อ านวยความสะดวกของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ( Work-
Integrated Learning: WIL) ของ Durban University of Technology (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้
กรอบแนวคิดที่ ว่า ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education Practitioners) เป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตน เป็นทั้งผู้น า ผู้ช้ีแนะ ผู้ให้ค าปรึกษา เป็นแบบอย่าง และเป็นนักประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องจากนักศึกษาเองต่างก็คาดหวังผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็น
ประสบการณ์และการเพิ่มโอกาสให้ได้รับงานท าหลังจากส าเร็จการศีกษา ผู้ศึกษา ได้เสนอแนวคิดที่ ว่า
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานควรวัดจากอัตราการได้งานของบัณฑิต และการที่
บัณฑิตมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามที่ผู้จ้างงานต้องการ 

อย่างไรก็ตาม  หลักฐานในแอฟริกาใต้ช้ีให้เห็นว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานกลับไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรือได้รับการช้ีแนะจากผู้ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาในขณะที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จากการวิเคราะห์แบบสอบถามจ านวน 188 ฉบับจากจ านวนแบบสอบถามที่ถูกส่งออกไป
ทั้งหมด 200 ฉบับ โดยใช้สถิติแบบร้อยละของการนับความถ่ี (Percentage of Frequency Count) พบว่า
ร้อยละ 43.10 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานรายงานว่าตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีมาพบ ณ สถานประกอบการเพียง 1 ครั้ง ในขณะที่อีกร้อยละ 23 นั้นไม่ได้รับ
การเยี่ยมเยียนจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาเลย ประเด็นนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
นักศึกษาส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 19.1) ให้ความเห็นด้านแหล่งของการเรียนรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจาก
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุด ในการสร้างการเรียนรู้ให้พวกเขา โดยนักศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 43.60) 
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ลงความเห็นว่าหัวหน้างานจากภาคอุตสาหกรรม ( Industry Supervisor) เป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดที่สร้างการ
เรียนรู้ให้พวกเขา และรองลงมา (ร้อยละ 23.9) คือ เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) ของพวกเขา  

การส ารวจดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการให้การสนับสนุนที่ดีจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งจากภาค
การศึกษาและภาคอุตสหกรรมมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน โดยผลการส ารวจมีข้อมูลสนับสนุนด้วยว่าจ านวนบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวถึงร้อยละ 52 ได้รับ
การจ้างงานตรงตามคุณสมบัติและคุณลักษณะที่พวกเขามี ในขณะที่เพียงร้อยละ 20.40 ไม่ได้รับการจ้างงาน
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

1. การก าหนดกระบวนการเพื่อเป็นการประกันว่าจากอาจารย์นิเทศจะไปนิเทศงาน นศ. เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
2. การท าให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ

สร้างและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
3. โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่รับการดูแลที่ ดีจากผู้ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ จะช่วยสร้างคุณสมบัติและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสการได้งานของนักศึกษาเช่นกัน 
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เรื่อง  :   Preparing Accounting Students for WIL Success Through a Collaborative SME-
Supported Model: University of Canberra 

โดย :  Mr. Greg Boland, University of Canberra (Australia) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในวิชาชีพบัญชีเป็นความท้าทาย  เนื่องจากมีช่องว่าง
ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติอยู่มาก University of Canberra จึงด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม (Pre-
internship Placement Programme: PIPP) สู่การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  โครงการ
ดังกล่าวไดร้ับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความช านาญและความเช่ียวชาญในสาย
งานบัญชีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งชาวออสเตรเลีย และชาวต่างชาติ  ในการด าเนินการได้จัดให้
มีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากนักบัญชีวิชาชีพจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การให้ความร่วมมือ
ดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทนั้นก็ประสบปัญหาการจ้างงานบัณฑิตสาขาบัญชีที่ยังขาดทักษะต่าง ๆ  ทั้งทักษะ
ทั่วไป เช่น การแต่งกาย การตอบสนองเชิงสือ่สาร การหาค าปรึกษาและการสือ่สารทั่วไป และทักษะเชิงเทคนิค
ที่จ าเป็นในการท างานในสภาวะจริง 

โครงการดังกล่าวเริ่มจากการรับผู้สมัครจ านวน 30 คนที่ยินดีเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 สัปดาห์ มี
วิทยากรที่มาจากภาคการศึกษาและนักบัญชีวิชาชีพ จ านวน 20 คน จาก 9 บริษัทที่เป็น SME กิจกรรมการ
อบรมเน้นด้านทักษะทั่วไป เช่น การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง การสัมภาษณ์ การเขียนใบสมัครงาน 
ทักษะทางด้านเทคนิค เช่น การใช้ Spreadsheet การใช้  Accounting Software Package และการเช่ือมโยง
ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง โครงการดังกล่าวมีความเสมือนจริงและท้าทายมากข้ึนเมื่อมีการแจ้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนว่าจะมีการจ้างงานจริงกับผู้ที่ผ่านการสมัภาษณ์จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน เพื่อมีโอกาสในการได้งานท า 

โครงการนี้ได้ผลตอบรับในเชิงบวกทั้งจากสถานประกอบการที่ได้มีโอกาสในการให้การฝึกอบรม
เบื้องต้นและน าเสนอสิ่งที่บริษัทต้องการ และจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง ได้
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพที่แท้จริงที่แตกต่างจากทฤษฎีที่เรียนมา รวมทั้งได้รับโอกาสในการจ้างงาน 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

กรอบแนวคิดของโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจส าหรบันักศึกษากลุม่วิชาชีพ เช่น บัญชีและการเงนิ 
เนื่องจาก การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้มักจะได้รับงานเบื้องต้นที่มีความเสี่ยงน้อย หรืองาน
ประจ าวันที่ไม่ได้อาศัยการวิเคราะห์  เนื่องจากบริษัทเองก็ไม่ต้องการเสี่ยง และเสียเวลากับการน ารายการ
ทางการเงิน และรายการทางบัญชีที่ซับซ้อนมาให้นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติ 

ดังนั้น  การที่เปิดโอกาสและเชิญชวนบริษัทดังกล่าวให้เข้ามามีส่วนร่วม (ในระยะเวลาที่เห็นผลได้) 
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัตสิหกิจศึกษาจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
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เรื่อง  :   The Challenges of Understanding Work Skills through Pre and Post Perceptions of WIL 
Students in Mexico 

โดย :  Dr. Suniti Bandaranaike, James Cook University ( Australia) , Ms.  E.  Patricia Orozco 
Quijano, Laurentian University (Canada) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

เนื่องด้วยอัตราการจ้างงานนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาในประเทศเม็กซิโกอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น การ
เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสามารถและทักษะของนักศึกษาเพื่อการจ้างงานจึงเป็น
เรื่องที่ท้าทาย งานวิจัยนี้เป็นการส ารวจการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการท างานในสถานประกอบการ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจ านวน 50 คน ได้ใช้ Work Skill Development Framework (WSD)  ของ 
Bandaranaike & Willison 2009/2016 เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องทักษะ
การท างานในช่วงก่อนและหลังการฝึกงาน (WIL) โดยเน้นที่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง (Autonomy) ใน 6 ด้านคือ 1) ความคิดริเริ่ม ( Initiative) 2) 
เทคโนโลยี (Technology) 3) การเรียนรู้ (Learning) 4) การจัดการตนเอง (Self-management) 5) การ
แก้ปัญหา (Problem solving) และ 6) การสื่อสาร (Communication) ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาเข้าใจ
ทักษะการท างานเมื่อได้ผ่าน WIL โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เน้นคุณค่าที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และการสร้างความสัมพันธ์กับทักษะการท างานระหว่างการ
ฝึกงาน ความคิดเห็นเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการหาจุดแข็งและจุดอ่อนของนักศึกษาแต่ละคน และยัง
สามารถใช้ในการปรับหลักสูตรของ WIL ดังนั้นสิ่งท้าทาย คือ การน าผลการประเมินก่อนและหลังมาเป็นผล
สะท้อนในการฝึกนักศึกษาแต่ละคน การน ากรอบแนวคิดและวิธีการจาก Work Skill Development 
Framework (WSD) ไปใช้กับสาขาอื่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

 WSD Framework และวิธีการสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยส ารวจ
ความคิดเห็นและทักษะของนักศึกษาก่อนและหลัง CWIE เพื่อน ามาหาเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของ
นักศึกษาทุกคน ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้ปรบัปรุงหลักสูตร WIL ให้ดีข้ึนได ้  
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เรื่อง  :   Career Direction or Re-direction -  The Impact of WIL on Exercise & Sports Science 
Students 

โดย :  Ms. Melinda J Hall, Federation University (Australia) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 11.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ : 

การออกก าลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬา (Exercise and sports science : E&SS) เป็นส่วนหนึ่งที่
เกี่ยวกับผลลัพธ์ในการท างานรวมถึงความแข็งแรง สุขภาพที่ดีและการพักฟื้น มหาวิทยาลัยที่มี E&SS 
โปรแกรมช่วยเรื่องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการท างานให้นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีที่เรียนมาใช้กับ
การท างานได้จริง และช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตการท างานได้ ปัจจุบันงานวิจัยใน 
หลาย ๆ  สาขาช้ีให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการท างานจริงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานท า งานวิจัยนี้ได้
ศึกษาการเรียนรู้ผ่านการท างานจริงกับการเพิ่มโอกาสการได้งานของนักศึกษาในสาขา E&SS และช้ีให้เห็นว่า
เหตุใดนักศึกษาจึงสนใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านการท างาน ผลด้านบวกของ WIL ต่อการเลือก
อาชีพผลการวิจัยพบว่า 50% ของนักศึกษาเลือกท างานในสายงานที่ตรงกับสิ่งที่ได้เข้าไปฝึกงาน สนใจและ
สนุกกับการท างาน และ 39% เลือกท างานในสายงานที่ตรงเพราะมีสภาวะแวดล้อมการท างานที่ดี   
อย่างไรก็ตาม ด้านลบของ WIL คือนักศึกษาจะไม่เลือกท างานสายอื่น ส่วนอีก 50% ของนักศึกษาที่เลือก
ท างานสายอื่นเกิดจากงานที่ฝึกไม่น่าสนใจ  และนักศึกษา 33% เลือกท างานสายอื่นเพราะไม่มีการจ้างงาน
แบบเต็มเวลา ข้อมูลสรุปของงานวิจัยคือ WIL สามารถเพิ่มโอกาสการได้งานท าของนักศึกษาในสาขา E&SS  
ซึ่งผู้นิเทศงานจะมีบทบาทส าคัญมากในการช่วยให้นักศึกษามีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับงานที่เขาจะได้ท าในอนาคต
          
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

ควรมีการท าแบบส ารวจอาชีพหรืองานที่นักศึกษาสนใจจะท าในอนาคต ก่อนที่จะส่งไปสถาน
ประกอบการที่เขาสนใจ  เพราะเขาจะได้ท างานตรงกับสายที่เขาสนใจ และเป็นผลดีกับตัวนักศึกษาที่จะได้งาน
ท าในสถานประกอบการที่เขาสนใจและต้องการท าจริง ๆ   
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เรื่อง  :   Contemporary Impact of New UoTs Curricula on Industry’ s Needs:  a Case Study of 
Durban University of Technology (DUT) in South Africa 

โดย :  Mr. Jay Paramanund, Durban University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.30 น. - 11.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

ท าไม WIL ในประเทศแอฟริกาใต้จึงมีความส าคัญมาก ประเทศแอฟริกาใต้มีประชากรประมาณ 54 
ล้านคน โดยช่วงอายุ 0-14 ปี มีประมาณ 16.2 ล้านคน และวัยท างานช่วงอายุ 15-64 ป ีมปีระมาณ 35.5 ล้าน
คน และวัยสูงอายุ มีประมาณ  3 ล้านคน แต่กลับมีตัวเลขที่น่าตกใจส าหรับวัยท างานคือ มีผู้ตกงานประมาณ 
8.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 42.6 ซึ่งถือว่าสูงมาก ข้อดีของ WIL: พบว่า ด้านสถานประกอบการ สามารถลด
ต้นทุนการฝึกอบรมและมีประสิทธิภาพการท างานสูง ช่วยพัฒนาประเทศชาติ  เป็นการสร้างการรวมกลุ่มของ
ผู้ เรียนที่มีความฉลาดในอนาคต ความเฉลียวฉลาดที่สร้างข้ึนมาสามารถน าไปสู่ การวางแผนที่ประสบ
ความส าเร็จ และคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาก็จะเข้าสู่สถานประกอบการ ผลกระทบที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ  กับ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ในมุมมองของสถานประกอบการคือการยกเลิกหลักสูตรเก่าแล้วน าหลักสูตรใหม่มา
เช่ือมโยงกับการฝึกอบรมและการท างานในสถานประกอบการ การก าหนดโครงสร้างเงินเดือนกับคุณสมบัติ
ใหม่ แต่ความท้าทายของคุณสมบัติใหม่ของ University of Technology ก็คือบุคลากรเก่า (ทั้งเรื่องการศึกษา
และคุณสมบัติ) กรณีที่นักศึกษาที่จบจาก UOT โดยไม่มีการบูรณาการการเรยีนกับการท างาน (ได้แก่คนท างาน
ในระดับล่างหรือช่าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนักศึกษาลดลง ผู้บริหารได้ยกเลิก WIL ออกจากหลักสูตร สถาน
ประกอบการก็จะหันไปสนใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอื่น ๆ  

ในขณะที่คณะอื่น ๆ ของ Durban University ยังคง WIL ไว้ในหลักสูตรและได้รับการยอมรับในทาง
ที่ดี ช่วงระยะเวลาการฝึกงานของแต่ละสาขาใน Durban University ก็จะมีความแตกต่างกัน การไม่เตรียมตัว
ผู้เรียนให้พร้อมส าหรับสถานประกอบการจะท าให้ผู้เรียนขาด  Soft Skills การปรับหลักสูตรหรือการปรับ
โครงสร้างใหม่ไม่มีผลกระทบต่อการสื่อสารและความเข้าใจกับสถานประกอบการในท้องถ่ิน มีโอกาสมากมาย
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ แต่ก็ยังขาดการติดต่อระหว่างนายจ้างในสถานประกอบการกับ
มหาวิทยาลัย ขาดการประสานเรื่องความคาดหวังของสถานประกอบการกับทักษะของบัณฑิตที่ควรมี บัณฑิต
เองก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องทักษะที่จ าเป็นในโลกของการท างานโดยเฉพาะด้าน Soft Skills (ทักษะการสอบ
สัมภาษณ์ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการบริหารเวลา  ความเข้าใจและการบริหารตนเอง) ผู้เรียนมีความ
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เช่ือว่าทักษะเหล่านี้ควรจะถูกปลูกฝังไว้ในหลักสูตร  ผู้เรียนต้องการเงินเดือนสูงแต่กลับไม่มีประสบการณ์ ซึ่ง
เป็นความคาดหวังที่สวนทางกับความเป็นจริง นอกจากนี้ นักศึกษาเองก็เป็นหนี้ เนื่องจากมาจากครอบครัวที่
ยากจน ผลกระทบที่ เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในมุมมองของสถานศึกษา Durban 
University เห็นว่าควรปรับหลักสูตรใหม่ที่มีความเหลื่อมล้ าออกไป เช่น การจัดตารางเรียนและช่ัวโมงการ
ท างานของบุคลากร การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อที่ จะ
สามารถแข่งขันได้ต้องน าทักษะที่จ าเป็นต่อการได้งานท าของนักศึกษา โดยผ่านการท าหลักสูตร WIL เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน   

 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 ขณะนี้ประเทศไทยเราถือได้ว่าเป็นผู้น าในเรื่องการบูรณาการการเรียนกับการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จประเทศหนึ่ง เนื่องจากได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มศักยภาพในทักษะต่าง ๆ  ที่จ าเป็นและ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  อย่างไรก็ตาม เราจะต้องพิจารณาในประเด็นของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสถานประกอบการเองด้วย เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ       
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เรื่อง  :   International WIL Placements: Mutually Beneficial or One-sided? 
โดย :  Mr Shakeel Ori, Durban University of Technology (South Africa), Dr. Sampan Silapanad, 

Western Digital Thailand (Thailand) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

จากกรณีศึกษาของ DUT พบว่าสถิติที่ผ่านมาช้ีให้เห็นว่าจ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
มาร่วม WIL ไม่มีความสมดุลกัน โดยนักศึกษาต่างชาติมักจะมีจ านวนน้อยกว่าเสมอ จึงเกิดค าถามว่าประโยชน์
ของสหกิจศึกษาน้ันเป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งสองฝ่ายหรือเป็นประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว ในขณะเดียวกันก็
มีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจและเชิญชวนภาคธุรกิจให้เข้าร่วม WIL มากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ควรจะมีรูปแบบที่ชัดเจน และ
แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการสามารถเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือมีงบประมาณที่สามารถช่วยเหลือ
และสนับสนุนนักศึกษาที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างไร มีกรณีศึกษาที่ว่ามีการสัมภาษณ์นักศึกษาไทยเพื่อจะ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากบริษัทแล้วนักศึกษากลับไม่เลือก
ที่จะไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา ณ บริษัทดังกล่าว 

ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญ โดยก่อนที่จะตกลงด าเนินสหกิจศึกษาร่วมกันภาคธุรกิจอาจมีการด าเนินกิจกรรมอื่นร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาก่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข็มแข็ง เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานภาค
ธุรกิจกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการส่งนักศึกษาไปร่วม WIL  

ในประเด็นด้านงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่าควรมีโครงสร้างงบประมาณในการท า
กิจกรรมที่ชัดเจน เช่น  งบประมาณที่เพียงพอส าหรับเงนิเดือนนักศึกษา และเงินเดือนนั้นควรเป็นอัตราการจา้ง
และจ่ายเงินที่เหมาะสมกับงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ณ ต่างประเทศ รวมไปถึงการอ านวยความสะดวก
ด้านการท า VISA และการต่อ VISA 
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ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นว่า เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมาสถานประกอบการในประเทศไทย 99% มักจะ
รับนักศึกษาในประเทศเพื่อร่วม WIL แต่เมื่อไม่นานมานี้มีแนวโน้มที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม WIL  
มากข้ึน กลยุทธ์คือควรมีการให้ข้อมูลสถานประกอบการต่าง ๆ   ที่เข้าร่วม WIL ว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์
อะไรบ้างจากการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าร่วม WIL ในแง่ของการท างานที่หลากหลายในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นสามารถเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม WIL ที่
สถานประกอบการเหล่านั้นเข้าร่วม รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรอีกทางหนึ่ง หาก
นักศึกษาที่เข้าร่วมในสถานประกอบการบริษัทนั้น ๆ ประสบความส าเร็จและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการ
ท างาน ในการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อร่วม WIL ก็จะมีความต่อเนื่องและมีจ านวนมากข้ึน 
 ในด้านประเด็นความปลอดภัยของนักศึกษาที่จะไปแอฟริกาใต้ ที่ประชุมมีค าถามเกี่ยวกับประเด็นการ
รับรู้เรื่องความปลอดภัยดังกล่าว ซึ่งมีการให้ข้อมูลว่าสถานทูตอาจมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักศึกษา
มากขึ้นเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักศึกษาที่จะไป WIL ณ แอฟริกาใต้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

1. แสวงหาพันธมิตร เอกชน ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนทุน เนื่องจากการที่จะสร้างให้กิจกรรมยั่งยืนจะต้อง
มีงบประมาณสนับสนุนด้วย 

2. แสวงหาวิธีที่จะกระตุ้นภาคเอกชนในประเทศไทยให้รับนักศึกษา WIL จากต่างประเทศ โดยขยาย
ความร่วมมือไปยังสาขาที่หลากหลาย เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว วิศวกรรมศาสตร์ 

3. ใช้ประโยชน์จากนักศึกษาที่มีประสบการณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ไปต่างประเทศกลับมา
ท างานที่ประเทศไทย 

4. มหาวิทยาลัยควรตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. อาศัยความร่วมมือจากสถานทูตในการประชาสัมพันธ์ประเทศที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากในแวดวง

นักศึกษาไทย เช่น South Africa เพื่อกระตุ้นให้จ านวนนักศึกษา WIL ไป ณ ประเทศน้ัน ๆ เพิ่มมาก
ข้ึนจัดต้ังกลุ่มศิษย์เก่าของไทย เพื่อมาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาให้มีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น    
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เรื่อง  :   The Initiative/Foundation “Kreative Koepfe” (Creative Thinkers) 
โดย :  Prof. Dr. Ditmar Hilpert, Reutlingen University (Germany) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ : 

เนื่องจากแรงงานด้านเทคโนโลยีในประเทศเยอรมันมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยในปี ค.ศ. 2030 มี
แนวโน้มที่จะลดลงจากปัจจุบัน 3.6% วิทยากรจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริม STEAM Education โดยจัดเป็น
โครงการเฉพาะในเมือง Baden-Wurttenburg ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง โดยแต่ละปีในช่วง
เดือนตุลาคม จะมีโครงการ “Kreative Koepfe” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ  โดย
ให้เยาวชนส่งโครงงานเข้ามาแข่งขัน อาจจะเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม และหลังจากนั้นจะมีการวางแผน และ
ประชุมหลาย ๆ ครั้งเพื่อผลิตช้ินงานออกมา และจะให้คะแนนผลงานโดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้ และสามารถขายได้ การให้รางวัลจะท าในลักษณะที่
ไม่สร้างความรู้สึกเชิงลบ โดยจะมีรางวัลที่ 1-3 และรางวัลปลอบใจให้กับทุกคน  

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

สิ่งที่น่าสนใจคือภาวะการศึกษาในประเทศ ที่ตีกรอบความคิด และมุ่ งเน้นการแข่งขันในการสอบ 
มากกว่าที่จะให้เด็กมีความคิดอิสระ เสนอไอเดีย และบริหารจัดการโครงการเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรน าไปปรับปรุง 
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เรื่อง  :   Influence of the KOREATECH Co-op Program ( IPP)  on Graduates’   Employment and 
Job Performance 

โดย :  Prof. Kiyong Om, KoreaTech (South Korea) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 11.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 KOREATECH ได้จัดท าโปรแกรม Industrial Professional Practice (IPP) 
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ทดลองท างานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อชดเชย
ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมฝึกงานระยะสั้นแบบดั้งเดิม KOREATECH ได้เปรียบเทียบรูปแบบสหกิจที่พัฒนาข้ึน
ในอเมริกาเหนือและปรับให้เหมาะกับระบบการศึกษาของเกาหลี โดยหลักการมีดังนี้  

1) การด าเนินงานของระบบภาคไตรมาสที่ใช้ (ฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูใบไม้ร่วงภาคฤดูร้อนกับช่วงฤดูร้อน )  
2) สินเช่ือทางการศึกษาและค่าเล่าเรียนส าหรับ IPP  
3) การแบ่งเวลาไม่สมมาตร (6 และ 4 เดือน) ในช่วงระยะเวลา IPP 10 เดือน  
4) โครงการ IPP ของโครงการ / งาน  
5) เตรียมนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ IPP  

นอกจากนี้ KOREATECH ยังได้จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ IPP และหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานและข้ันตอนของโปรแกรมโดยใช้
แบบประเมินของ 4 ข้ันตอนของ Kirkpatrick การส ารวจความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา KOREATECH 
และผู้บังคับบัญชามีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจอทิธิพลของประสบการณ์ในการท างานและการปฏิบัติงานของ IPP 
หลังจากจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก IPP จ านวน 213 คน (29.2%) และ
ผู้บังคับบัญชา 162 คนได้รับการจัดอันดับผู้ใต้บังคับบัญชาตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน 5 ข้อ ซึ่ง 42 คน (25.9%) 
เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ IPP ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอัตราการจ้างงานของผู้เข้าร่วมโครงการ IPP มีค่า
เท่ากับ 89.7% ในขณะที่บัณฑิตที่ไม่มีประสบการณ์ในภาคสนาม มีค่าเทียบกับ 86.8%  แม้ว่าความแตกต่างที่ 
2.9% ไม่ใช่ตัวเลขที่มาก แต่มุมมองของ KOREATECH ถือว่ามีความหมายเนื่องจากจัดเป็นอัตราการจ้างงานที่
สูงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในเกาหลี  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ IPP เห็นว่าประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนส าคัญในการไดร้ับการพิจารณาให้
เข้าท างาน (3.98 โดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ) โดยอาศัยประสบการณ์ในการท างานและเข้าใจทักษะที่
จ าเป็นในงาน นอกจากนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการ IPP ยังพอใจกับเงินเดือนที่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
กับเงินเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันที่ไม่ได้รับประสบการณ์ในการท างาน  
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66.0% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าประสบการณ์ด้านภาคสนามมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการ
ท างาน  ในขณะที่ 14.5% เห็นว่าไม่ช่วย  เหตุผลส าคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ที่ได้ผลเชิงลบ คือการ
ฝึกภาคสนามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและ / หรืองานปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบเหล่าน้ีได้รับการพิจารณา
เพื่อแสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ IPP  
 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

สถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทย ควรมีการท าสหกิจศึกษาอย่างจริงจังและขยายเวลาให้ยาวนานข้ึน
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เรื่อง  :   Cultural Awareness and Short Term Study Abroad Courses 
โดย :  Professor Maureen Schomaker, University of Cincinnati (United States) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.30 น. - 11.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์  

สาระส าคัญ :  

วิทยากรมีความคาดหวังทีจ่ะพฒันาความฉลาดในการปรับตวัเข้ากับวัฒนธรรมให้แก่นกัศึกษา โดย
ศึกษาจากนักศึกษาจ านวน 17 คน ที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศช่วงเวลาว่างระหว่างเทอมเป็นเวลา 15 วันเดินทาง
ไปต่างประเทศ หลังจากนั้นวัดด้วยตัวช้ีวัด CQ ซึ่งจะประเมนิความสามารถของนกัศึกษาในการปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรม การรับรู้ในวัฒนธรรม และสามารถน ามาปรับใช้ให้ตนเองเข้ากบัสังคมนั้น ๆ ได้ ผลจาก
การศึกษาพบว่านักศึกษามกีารพฒันาในด้านต่าง ๆ  สูงข้ึนอย่างชัดเจน    
   
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ในองค์กรทีม่ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประเมินในลักษณะนี้ จะช่วยให้สถานการณ์ได้ดีข้ึน 
อย่างไรก็ตาม  ตัวช้ีวัดน้ันมีมากมายนอกเหนือจาก CQ จงึควรให้ผูเ้ช่ียวชาญออกแบบการทดลอง   
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เรื่อง  :   The Uncertainty of the Work- Integrated Learning Process based on the Theory for 
Motivated Information Management 

โดย :  Dr. Roelien Brink, University of Johannesburg (South Africa) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

ประเด็นส าคัญของบทความคือการทบทวนการจัดการข้อมูล ( Information Management)   
ในกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานหรือสหกิจศึกษา (Work- Intergraded Learning)  
ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การจัดการความรู้ระดับบุคคล (Personal Information Management) และการ
จัดการข้อมูลระดับองค์กร(Organizational Level Information Management) ผู้น าเสนอบทความได้
น าเสนอว่าสหกิจศึกษาประกอบด้วย  3 ฝ่าย  ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการ  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังรูปแบบโมเดลสามเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม  ในการปฏิบัติงานจริงจะมีผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ฝ่าย โดย 3 ฝ่ายที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ ฝ่ายดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝ่ายประสานงานอาจารย์
นิเทศ  และฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาโดยใช้สูตร  Complexity Intern-Relationship 
โดยก าหนดให้แต่ละฝ่ายมีผู้เกี่ยวข้องฝา่ยละ 1 คน จะเห็นได้ว่ามีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเท่ากับ 15 แต่หากเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาเป็น 500 คน จะมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเท่ากับ 1,693,720 ดังนั้น ทฤษฎี TMIM (Theory 
of Motivated Information Management) จะถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึน 

TMIM ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การแปลความ (Interpretation) การประเมินผล (Evaluation) และ
การตัดสินใจ (Decision) ส าหรับการประยุกต์ใช้สหกิจศึกษาในข้ันตอนการแปลความจะกล่าวถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของทั้งสามฝ่าย การประเมินผลก็จะประเมินผลจากการส ารวจหรือการสอบถามอารมณ์และ
ความรู้สึกของบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย และข้ันตอนการตัดสินใจคือการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของทั้ง 3 ฝ่าย 
กล่าวคือกระบวนการอบรม (Training) ที่จัดข้ึนโดยความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายนั้นเอง 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 สามารถประยุกต์ทฤษฎี TMIM ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ก าลังตัดสินใจจะร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
เพื่อลดความผิดพลาดในเรื่องการท างานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายได้แก่ นักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์
นิเทศและสถานประกอบการ ในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการสหกิจศึกษา  
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เรื่อง  :   Risk Management and Emergency Response Framework for International Work Terms 
โดย :  Ms. Shabnam (Shay) Ivkovic, University of Waterloo (Canada) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

 มหาวิทยาลัย Waterloo  เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งในประเทศแคนาดา และมุ่งเน้น “การเข้าสู่สากล”  
ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงแผนงานของ University of Waterloo ในระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาในการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันต่าง ๆ   อย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการสหกิจศึกษามาแล้ว 23 ปี ภายใต้ค าขวัญว่า         
“Most Innovative”  เป็นมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการสหกิจศึกษาใหญ่ที่สุดในแคนาดา โดยร้อยละ 65 ของ
นักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งเป็นการเรียนจากทั้งสองฝ่ายคือเรียนทีม่หาวิทยาลัยเปน็ระยะเวลา 4 เดือน และ
เรียนที่สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน ดังนั้น นักศึกษาที่ส าเร็จในโครงการสหกิจศึกษานี้จะมี
ระยะเวลารวมของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2 ปี และมีการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ
มากกว่า 60 ประเทศ โดยส่วนใหญ่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัย 
Waterloo สามารถจัดการได้ง่ายเพราะเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศแคนาดาที่กลา่วว่า การกระท า
ใดที่เกิดข้ึนต้องมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับรองรับ รวมทั้งการไม่สามารถท านายสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกได้ 
รวมถึงการเมืองและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น การให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เรียนใน
ต่างประเทศก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ  ผ่านกรอบ
แนวคิดที่ได้จาก University’s Secretarial (สภากฎหมาย) Safety Office และ Emergency Response 
Officer รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อ านวยความสะดวกวันต่อวันและคอยเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือพร้อมทั้งติดตามผลในภายหลัง คู่มือสหกิจศึกษาน้ีระบุถึงข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ประเด็นหลักที่ได้กล่าวถึงในคู่มือ     
สหกิจศึกษานานาชาติ คือ การท าความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาท าข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศที่นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จึงจะสามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ นอกจากนั้น  ในส่วนของอาจารย์
นิเทศจะต้องศึกษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในประเทศนั้น  ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น Application Disaster Alert ของ GDACS และ UNESCO  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของประเทศแคนาดาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
นโยบายระดับชาติ ระดับสถาบันการศึกษา และระดับหลักสูตร เพื่อรองรับความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดข้ึนในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ และสามารถน าไปสู่การ
สร้างคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 



  
 

 

Concurrent Sessions D 
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 
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เรื่อง  :   Designing High Impact Programs for Learning & Employability: An Overview by Faculty 
& Alumni of WACE’s 3 Day Institute for Experiential Education  

โดย :  Dr. Nancy Johnston, Simon Fraser University (Canada) Dr. Norah McRae, University of 
Victoria ( Canada) , Dr.  Patricia Sendall.  Merrimack College ( United States) , and  
Dr. James Stellar, University at Albany, SUNNY, (United States) 

วัน  :  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 14.3 0น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
CWIE การอภิปรายเริ่มต้นจากการอธิบายภาพรวมของการด าเนินการการจัดการศึกษาแบบ CWIE จาก
ตัวอย่างประเทศต่าง ๆ ดังนี ้

1)  Merrimack College (United States) จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมากกว่า 
100 หลักสูตร ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลป
ศาสตร์ รวมทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรพิเศษแบบนอกเวลาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ในสาขาวิชาบัญชี การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การให้ค าปรึกษา การจัดการ การบริหาร
ภาครัฐ นโยบายทางสังคม วิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาและประกาศนียบัตร  
Merrimack College  เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน การจัดการศึกษาแบบ CWIE ตามนโยบาย 
แนวทางปฏิบัติ  และการสนับสนุนจากจากผู้บริหารเริ่มด าเนินการเชิงรุกโดยออกไป
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีการออกเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงาน 
มีการคัดเลือกนักศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อเข้าท างาน อย่างไรก็ตาม   รายละเอียดของ
กิจกรรมที่นักศึกษาออกไปท ากับภาคอุตสาหกรรมยังไม่ค่อยชัดเจนนัก  

2)  University of Victoria เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐประเภทมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการสร้าง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การจัดการศึกษา CWIE อาศัย
มาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานการการคัดเลือกสถานประกอบการ ทั้งนี้  การได้รับค่าตอบแทน
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ของนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน CWIE เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จะยอมรับให้เป็นสถานประกอบการ
ที่ร่วมจัดการศึกษา CWIE และอนุญาตให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานได้   

3) Simon Fraser University การด า เนินงาน CWIE  ในท านองเดียวกับ  University of 
Victoria ส่วนการด าเนินงาน CWIE ของ University at Albany, SUNNY ผู้น าการอภิปราย
ไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดมากนัก  

    การด าเนินการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมีอุปสรรคท้าทายจากภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก South Africa ได้ต้ังข้อสังเกตว่าจริง ๆ แล้วมาตรฐานที่สถาบันการศึกษาก าหนด
อาจน าไปใช้อาจใช้ได้เฉพาะกับบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนิวซีแลนด์ได้ตั้งข้อสังเกตใน
ท านองเดียวกัน พร้อมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าด้วยขนาดของบริษัทและมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทที่
แตกต่างกันเป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาที่จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และสร้างข้อตกลงที่เป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกันได้ จึงเป็นเรื่องฝากที่จะท าให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทาง CWIE  
ซึ่งในประเด็นนี้ Dr. Norah McRae พร้อมทั้งผู้น าการอภิปรายท่านอื่น ๆ จาก Simon Fraser University 
และ University at Albany, SUNNY ต่างร่วมอธิบายสนับสนุนในแนวทางเดียวกันว่า ทางสถาบันการศึกษา
จะต้องประเมินที่ความสอดคล้อง ต้องพิจารณาหาจุดสมดุลระหว่างมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่ก าหนด
ข้ึนและความเป็นไปได้ที่ภาคเอกชนจะท าให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ประเทศไทยมีการจัดการศึกษา CWIE ในกรอบใหญ่ในมาตรฐานเดียวกัน มีการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์มีการประเมิ นคุณภาพงานและ
คุณสมบัติของผู้นิเทศงาน มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ตลอดจนมีการ
พัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ กระบวนการนิเทศ และการประเมินผลที่เปน็มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกบั
การด าเนินงานในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศแถบแอฟริกาใต้แล้วถือว่าประเทศไทยมีการ
ด าเนินการที่มีมาตรฐานดีกว่ามาก การด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีมาตรฐานใกล้เคียงกับการ
ด าเนิน CWIE ในประเทศแคนาดา ในขณะที่ประเทศแคนาดา CWIE ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และรัฐบาลอย่างเข้มข้นจริงจังมาก แคนาดามีความเข้มข้นของ CWIE มากกว่าประเทศไทย ประเทศไทยควร
โปรโมท CWIE กับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อให้อุตสาหกรรมมีความเข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับจาก CWIE 
และมาร่วมมีบทบาทส าคัญในการร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศมากข้ึน  
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เรื่อง  :   Making Social Mobility a Reality? Gradual Perspectives on Student Placements  
โดย :  Dr.Colin Smith, Dr.Sally Smith, Edinburgh Napier University, Scotland/United Kingdom 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.35 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ : 

เป็นการศึกษามุมมองของผู้ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการฝึกงานในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ผลกระทบของภูมิหลังทางการศึกษาที่มีต่อการฝึกงาน และผลกระทบของการฝึกงานที่มีต่อการได้งานท า เพื่อ
จัดท าข้ันตอนการฝึกงานและการหางานของบัณฑิตจบใหม่ วิธีการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ออนไลน์โดยการส่งลิ้งค์ไปยังรายบุคคลที่เคยลงทะเบยีนไว้ เพื่อสอบถามประวัติการศึกษา การฝึกงานขณะเมื่อ
ยังศึกษาอยู่ เส้นทางการหางานท า และการท างานในปัจจุบัน  มผีู้การตอบแบบสอบถามกลับมา 99 คน ส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิงมาจากหลากหลายสาขา อาทิ  Computing, Network, และ Network Computing 
และมีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 14 คน  

จากการส ารวจพบว่าผู้ที่เคยผ่านการฝึกงานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้มากขึ้น และมีแนวโน้มจะได้งานท า
มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านการฝึกงานมาก่อน โดยคนส่วนใหญ่ที่ฝึกงานจะเป็นคนระดับกลาง จากมุมมองในฐานะ
ผู้จบการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าการฝึกงานเปน็เรื่องส าคัญทีจ่ะท าให้มีโอกาสได้งานท ามากข้ึน ได้เพิ่มทักษะ
และมีประสบการณ์ในการท างาน ส่วนเหตุผลของการไม่ฝึกงาน เช่น ใบสมัครไม่สมบูรณ์ ช่วงเวลาในการสมัคร 
และสนใจเรียนมากกว่า การศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และนายจ้างใน
การพิจารณาข้ึนข้ันเงินเดือน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

ควรสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการฝึกงานของนักศึกษา  
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เรื่อง  :   Identifying Student Work Skills and Personal Values for WIL:  A Host Organisation 
Perspective 

โดย :  Dr. Suniti Bandaranaike, James Cook University (Australia) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย   

สาระส าคัญ :  

ถึงแม้ว่าจะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ WIL ในประเทศออสเตรเลีย แต่การที่จะพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของอุตสาหกรรม ความเข้าใจต่อ
ภาคอุตสาหกรรมจะท าให้สามารถหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา  เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของทักษะการ
ท างานเบื้องต้นและเรื่องของคุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values) ที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อความ
เข้าใจเรื่องความคิด สภาพจิตใจ ทักษะ ความรู้ (Cognitive) และ อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ (Affective)  

การวิจัยเน้นเรื่องการส ารวจเบื้องต้นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาทั่ว ๆ  ไป ใน
ประเทศออสเตรเลีย การวิจัยนี้ใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น  
ความรับผิดชอบ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการท างาน ทั้งนี้ แบบสอบถามจะเกี่ยวกับเรื่องทักษะการ
ท างานเฉพาะและเรื่องส่วนบุคคล  

ผลการวิจัยพบว่าสถานประกอบการต้องการนักศึกษาที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สูงในทุกสาขา แต่ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ ส่วนทักษะ
การท างานอื่น ๆ เช่นความสามารถระหว่างบุคคลมีความต้องการสูงในสาขาสังคมศาสตร์ และการสื่อสาร การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความต้องการสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยที่ลักษณะบุคคล และทักษะการท างาน  
หนึ่ง ๆ ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสาขาวิชา        
 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ต้องรู้ว่าสถานประกอบการต้องการอะไรก่อนที่จะตัดสินใจส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการนั้น 
โดยใช้แบบสอบถามสอบถามสิ่งที่ต้องการเช่น คุณค่าส่วนบุคคล ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ เพื่อน ารวมอยู่ใน
หลักสูตรของแต่ละสาขา ส าหรับผลิตนักศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงกั บความคาดหวังของสถาน
ประกอบการมากที่สุด        
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เรื่อง:   International Students Work Integrated Learning Experience:  Lessons Learnt from a 
UoT in South Africa 

โดย : Mr. Dumisani Xesha. Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  : วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 14.00 น. - 14.25 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ของ University  of 
Technology (UoTs) มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก โดยการใช้การเรียนรู้แบบ WIL ในการจัดการ
เรียนการสอนจะส่งผลให้นักศึกษามีงานท ามากข้ึน อย่างไรก็ตาม นโยบายระดับชาติในเรื่องการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ WIL เป็นความท้าทายต่อนักศึกษานานาชาติอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาเหล่าน้ีไม่สามารถ
ได้รับทุนการศึกษาและผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ  จากรัฐบาล ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL จึงเป็น
เรื่องยากล าบากส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรบั UoTs ที่จะต้องท าความเข้าใจถึง
สิ่งเหล่านี้ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ส าหรับนักศึกษาต่างชาติได้ เพราะมีผลต่อความพึง
พอใจของนักศึกษานานาชาติและด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกนักศึกษานานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จากฐานข้อมูลของ Centre of 
Communication ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติ จ านวน 17 คน เพื่อท าแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้แบบ WIL ของคณะ ดังนี ้

ด้านความพึงพอใจ จ านวน ด้านความไม่พึงพอใจ จ านวน 
การได้รับค่าตอบแทน 8 ความเร็วในการบรรจุงาน 8 

ประสบการณ์ที่ได้รับ 10 ขาดความสัมพันธ์กับหน่วยงาน/บริษัท/สถาน
ประกอบการในประเทศของตนเอง 

1 

เพิ่มความช านาญในอาชีพ 7 มีความรู้สึกของการถูกลืม ต้องมีการพัฒนาใน
เรื่องของการสื่อสารและนิเทศงาน  

8 
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ด้านความพึงพอใจ จ านวน ด้านความไม่พึงพอใจ จ านวน 
มีประสบการณ์ก่อนการเริ่มงานจริง  1 การให้ผลประโยชน์ต่ าง ๆ  เ ช่นเดียวกับ

นักศึกษาในประเทศ South Africa  
2 

สามารสร้างเครือข่ายกับ
ผู้ประกอบการ 

4   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาน้ี คือ  
1) พัฒนาการสื่อสารจากส่วนกลางไปยังนักศึกษานานาชาติ (Central Platform) ในการจัดรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ WIL  
2) พัฒนากลยุทธ์การบรรจุงานให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการท างานในประเทศบ้านเกิดขของ

ตนเอง  
3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการช่ัวโมงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) มีการน าระบบการจัดการการเรียนรู้มาใช้  
5) พัฒนารูปแบบของกองทุนส าหรับนักศึกษาต่างชาติในการฝึกงาน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติเช่นเดียวกัน และต้องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL ซึ่งเราสามารถท าการส ารวจและติดต่อสถานประกอบการที่สามารถรับนักศึกษาสหกจิ
ศึกษาที่เป็นต่างชาติ และหาข้อมูลเบื้องต้นเบื้องต้นในการจัดการเอกสารเหล่าน้ีเพื่ออ านวยประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติ 
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เรื่อง  :   Exploration, Development, Graduation, and Employment: A Multi-Campus, 
Enterprise-Wide Framework for Student Success 

โดย :  Dr. Stephen P. Hundley, Indiana University-Purdue University Indianapolis (United States) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.30 น. - 14.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย   

สาระส าคัญ : 

Indiana University ไ ด้ จั ดท า ก ร อบแนว คิด  Career EDGE ( Exploration, Development, 
Graduation, and Employment) เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาทุกคน ในทุก 
วิทยาเขต เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท าให้เกิดปัญหาเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติด้านการส ารวจ (Exploration) เป็นการ
ค้นหาคุณค่าในตัวของนักศึกษา จุดแข็ง และความสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ด้านการพัฒนา (Deverlopment) 
จะเป็นแผนการศึกษาที่เช่ือมโยงกับการกระตุ้นกับการเลือกอาชีพ ด้านการส าเร็จการศึกษา (Graduation) 
เป็นแผนที่จะน าไปสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา และด้านการได้งานท า (Employment) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความต้องการการได้งานท าในทุก ๆ ด้านต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  ท าการบูรณาการกรอบการ
ท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น มีการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ Career EDGE จ านวน 12 โมดูลให้ทันสมัยซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  เช่น 
ตนเองและความต้องการของตนเอง การวางแผน การสร้างเครือข่าย การสร้างความประทับใจ การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเจรจาต่อรองและการยอมรับข้อเสนอ การฝึกงาน และการสัมภาษณ์งาน โดยทุก โมดูลจะ
เป็นการบูรณาการในหลักสูตร การประชุมเพื่อให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเรื่องอาชีพ ประสบการณ์อื่น ๆ  ของ
นักศึกษา รวมถึงหลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน   

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 ประเทศไทยสามารถน าแนวคิดน้ีไปต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนกับการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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เรื่อง  :   Online Professional Development:  Extending the International Connection of 
Experience and Impact 

โดย :  Ms. Sonia Ferns, Curtin University (Australia), Ms. Katharine Hoskyn, Auckland University 
of Technology (New Zealand) , Dr.  Kristina Johansson, University West (Sweden) , Ms. 
Judie Kay, RMIT (Australia), Dr. Norah McRae, University of Victoria (Canada), Dr. 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 14.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

 การพัฒนาด้านวิชาชีพออนไลน์เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ผู้สนใจด้านการพัฒนาวิชาชีพได้ศึกษาประเด็นที่
ก าหนดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โครงการนี้ เริ่มต้นจากความต้องการสร้างความสนใจในการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ การเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  WIL และเพื่อลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรในยุคต่อไป ตลอดจนสร้างความเช่ียวชาญระหว่างสมาชิกสมาคมต่าง ๆ  ในประเทศ  

 กิจกรรมที่ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์คือการมอบหมายกิจกรรมการอ่านรายสัปดาห์ เช่น ทฤษฎี
เกี่ยวกับการศึกษา มุมมองจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ผ่าน Chat Room หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ
มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหลังกิจกรรมการอ่าน รวมไปถึงการเสนอประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการ
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 ผลจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพออนไลน์คือ ผู้ร่วมกิจกรรมเหน็ว่ากิจกรรมควรด าเนินต่อไป
และสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน WIL รวมไปถึงสามารถสร้างความร่วมมือได้ระหว่างประเทศอย่างดีย่ิง
ผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยการใช้ทักษะที่สะสมมา  และความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันท าให้สามารถน ามา
ปรับใช้หรือพัฒนากิจกรรมด้าน WIL ได้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังพบว่าสาระจากการอ่านเรื่องที่
ก าหนดให้เป็นข้อมูลเฉพาะทางทีม่ีประโยชน์มาก และการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่นเรือ่ง WIL ออนไลน์ 
ท าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนื่องจากการสะท้อนมุมมองด้านปัญหาที่คล้ายคลึงกัน หรือแม้กระทั่งสรา้ง
ความเข้าใจถึงความแตกต่างในการด าเนินกิจกรรม WIL และมองว่าความแตกต่างเหล่าน้ันล้วนนับเป็นความทา้
ทายในการด าเนินกิจกรรม WIL 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

 สมาคมสหกิจศึกษาไทยอาจจัดท า Chat Room ลักษณะนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา  
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เรื่อง  :   Challenges and Opportunities for a Mandatory Co-op Program in a Small Resource 
Based Economy 

โดย :  Mr.  Pat Sullivan, Memorial University of Newfoundland ( Canada) , Mr.  Simon Tam, 
Memorial University of Newfoundland (Canada) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.35 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

Newfoundland เป็นเมืองขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง  มีประชากรจ านวนน้อย และได้รับเงิน
สนับสนุนจากท้องถ่ินเป็นจ านวนน้อย Newfoundland มีงานด้านการประมง การท าเหมืองแร่ การขุดเจาะ
น้ ามัน และอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งกลายเป็นที่มาของประเภทอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของเมือง 

เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึน ณ Newfoundland ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นเวลา 4 เดือนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ น้ ามันและแก๊ส พลังงานหมุนเวียน โทรคมนาคม การต่อ
เรือและกิจกรรมทางทะเล การก่อสร้างและการขนส่ง และการวิจัยและการพัฒนา 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านแรงงานให้กับเมือง  Newfoundland คือ การเพิ่มจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มจ านวนนักศึกษาเพศหญิงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงมีการวางแผนช่วยนักศึกษาจัดหางานโดยการโพสต์ต าแหน่งงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพิ่มพูนทักษะด้านวัฒนธรรมในการท างาน มีการพัฒนาแหล่งงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ และวางแผนที่จะขยายระยะเวลาของ Co-op 
Program จาก 4 เดือนเป็น 8 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน นอกจากนี้  ยังขยาย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านพลังงานและน้ ามันในประเทศอินเดีย แลกเปลี่ยนหารือด้านการวิจัยกับ
สถาบันนานาชาติ สร้างความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป และยังได้รับการ
สนับสนุนทุนการวิจัยจากรัฐบาลแคนาดาในการด าเนินการวิจัยในประเทศที่รัฐบาลแคนาดามีความร่วมมือด้วย 
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เรื่อง  : Lifelong Learning Levels in Co-op and Non Co-op Students: Findings from a Preliminary 
Study on Rangsit University in Thailand 

โดย :  Mr. Carver Pop, Cape Peninsula University of Technology (South Africa), Ms. Kwanruan 
Pusaboon, Rangsit University (Thailand) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา จ านวน 151 คน 
เพื่อประเมินว่านักศึกษาที่ผ่านกับไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามโดยถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ความสามารถในการจัดการ
และประเมินผล ความสามารถในการปรับตัว ทักษะทางสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษา 
ความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น 

ผลที่ได้รับถูกน ามาวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวช้ีวัด ดังนี ้
a) Goal Setting การตั้งเป้าหมาย 
b) Application of Knowledge and Skills ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
c) Self-management and Evaluation การบริหารจัดการและประเมินตนเอง 
d) Adaptable Learning Strategies ปรับเปลี่ยนและวางแผนการเรียนรู้ได้ 
e) Application of Social Skills ทักษะทางสังคม 
f) Changes in the Educational Experiences  
g) Self-efficacy Skills 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานงานสหกิจศึกษามีความสามารถทั้ง 7 ด้านสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างชัดเจน  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเช่ือมโยงกับการพัฒนาอาชีพและการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจของแต่ละคน 
นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง   การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมของโครงการที่
มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาส่วนบุคคลตลอดจน CWIE 
    
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ควรส่งเสริมให้มีการสร้างอุปนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ระดับเยาวชน  
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เรื่อง  : Service Learning:  A Case of Student Leadership and Engagement in an HIV/ AIDS 
Community Project 

โดย :  Ms.  Fathima Haffajee , Durban University of Technology ( South Africa) , Professor 
Renitha Rampersad, Durban University of Technology (South Africa) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.30 น. - 14.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ :  

ประเทศแอฟริกาใต้มีปัญหาผูต้ิดเช้ือ HIV มากถึง 7 ล้านคน จึงเป็นที่มาของมหาวิทยาทีจ่ะท าโครงการ
ให้นักศึกษาได้ฝึกภาวะผู้น าผ่านการบริหารโครงการ โครงการนี้ด าเนินงานมาแล้ว 3 ปี และจะด าเนินการต่อไป  
โดยโครงการก าหนดให้นักศึกษาอาสาสมัครด าเนินการจัดต้ังผังองค์กร และเข้าไปบริหารจัดการในชุมชนผู้ป่วย 
HIV เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องก่อนการด าเนินกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม ได้แก่ 

- จัดฝึกอบรมส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วย 
- จัดท าป้ายต่าง ๆ  
- จัดเตรียมเกมต่าง ๆ  
- พาผู้ป่วยไปเที่ยวสวนสาธารณะ 
- ร่างข้อเสนอการระดมทุนและติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความช่วยเหลือและให้ความ

ช่วยเหลือ 
- ปลูกผักสวนครัว 
- บริจาคของใช้ต่าง ๆ  
- ทาสีผนัง          

โครงการนี้ ท าให้อาสาสมัครมีการฝึกในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรับผิดชอบร่วมกัน, ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า การสร้างความร่วมมือและความห่วงใย และการสื่อสาร  
          

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

การท าโครงงานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา ควรจัดเป็นภาคบังคับ  
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เรื่อง  : COOP Penetration: WD Thailand to WD-Malaysia 
โดย :  Ms. Sutthida Chan-okul, Western Digital (Thailand) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความส าคัญเรื่อง “ความร่วมมือกันทาง
การศึกษา” โดยแรกเริ่มได้รับนักศึกษาฝึกงานในบริษัทเป็นเวลา 45 วัน  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานใบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน เป็นระบบการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการท างาน
ในบริษัทอย่างเป็นระบบโดยเรียนรู้ควบคู่ไปกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถของตนเองให้ไปในทิศทางตามความต้องการของบริษัท 
ระบบสหกิจศึกษาท าให้บริษัทสามารถตัดสินใจในการรับคนเข้าท างานได้ง่ายข้ึน โดยพิจารณาจากการที่
นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถค้นพบ
ตัวเองได้ว่าชอบงานด้านใดเช่นกัน จากการประสบความส าเร็จนี้ บริษัทจึงขยายความร่วมมือโครง การ 
สหกิจศึกษาไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีเครือของบริษัทจ านวน 4 สาขา โดยโครงการจะเริ่มต้นที่สาขาเมือง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ใช้วิธีการการสัมภาษณ์ผ่าน
โทรศัพท์ โดยระหว่างการสัมภาษณ์จะให้คะแนนการใช้ภาษาอังกฤษรวม 50 คะแนน จากข้อค าถาม 10 ข้อ 
ถ้านักศึกษาได้คะแนนต้ังแต่ 25 คะแนนข้ึนไปจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  ในการคัดเลือกครั้งแรกมี
นักศึกษาผ่านการประเมิน จ านวน 8 คน  และบริษัทได้คัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ จ านวน 4 คน มาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันละ 2 คน 
ปัจจุบันนักศึกษาเหล่าน้ีอยู่ระหว่างการปฏิบัตสิหกิจศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย  
 
 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด มีการจัดสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งภายในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยสมัคร
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รวมทั้งมีโอกาสเรียนรูง้านสหกิจศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งท าให้
นักศึกษาพัฒนาความสามารถของตนเองได้หลากหลายทักษะและได้เรียนรู้ระบบงานจริงในสถานประกอบการ
และอาจจะท าให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการท างานร่วมกับบริษัท ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดสหกิจศึกษา
จึงควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว  
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เรื่อง  :   Long-term Internship-Encourage Originality Hand in Hand with Practical Skills 
โดย :  Dr. Masahiro Iwahashi, Nagaoka University of Technology (Japan) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

 Nagaoka University of Technology (NUT) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงในประเทศญี่ปุน่เนื่องจาก
มีการด าเนินการศึกษาแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอืน่ซึ่งได้รบัการอนุมัติจากรัฐบาล  การฝึกงานระยะยาว (Long 
Term Internship) เป็นโครงการหลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประชาสัมพันธ์และน าเสนอมหาวิทยาลัยภายใต้
ค าขวัญ “VOS” ซึ่งย่อมาจาก Vitality Originality Services การด าเนินงาน Long Term Internship แบบ 
VOS กล่าวคือ Vitality นั้นมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนประเทศโดยเน้นด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ส่วน Originality ได้มาจากโครงงานที่นักศึกษาได้สร้างขึ้น และสุดท้ายคือ Services  เป็นสิ่ง
ที่นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ระหว่างการฝึกงาน  

 โครงการนี้เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา วัตถุประสงค์
ของโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนนักศึกษาที่ก าลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการ
ฝึกงานในบริษัทอย่างน้อย 5 เดือน ในกรณีที่ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และฝึกงาน 6 เดือนกรณีที่ไปฝึกงาน ณ 
ต่างประเทศ (มีการเรียนภาษาของประเทศที่จะฝึกงาน 1 เดือนล่วงหน้า  การฝึกงานระยะยาวนี้จะช่วยให้
นักศึกษาตระหนักถึงความต้องการของสังคมในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในการเรียนระดับปริญญาโท  NUT ได้ด าเนินการ
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ส าหรับอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่หากยังรวมถึงส าหรับ
อุตสาหกรรมนานาชาติ เป็นระยะเวลากว่า 37 ปีอีกด้วย นักศึกษาประมาณ 11,000 คนที่เข้าร่วมการฝึกงานนี้
มีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่พวกเขาได้รับ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

 มหาวิทยาลัยที่ต้องการด าเนินสหกิจศึกษานานาชาติอาจพิจารณาในเรื่องการฝึกภาษาของประเทศที่
นักศึกษาต้องไปสหกิจศึกษา ซึ่งอาจท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศน้ัน ๆ ในการจัดอบรมภาษาก่อน
การปฏิบัติงานโดยระยะเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและประเทศ โดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
วิชาชีพนั้น ๆ 



  
 

 

Concurrent Sessions E 
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 15.30 น. – 17.00 น. 
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เรื่อง  :   Developing a Global Framework for Work Integrated Learning 
โดย :  Dr. Nancy Johnston, Simon Fraser University (Canada), Dr. Norah McRae, University of 

Victoria (Canada) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 16.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ : 

นักวิจัยจากประเทศแคนาดาได้พัฒนากรอบความคิด WIL ให้เป็นระดับสากล โดยพื้นฐานกรอบ
ความคิดน้ีน ามาจากการเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ ของ WIL จากการทบทวนวรรณกรรม จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ 
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของ  WIL แต่ละรูปแบบ   
โดยคุณลักษณะของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ  WIL จะต้องค านึกถึง 5 สิ่งต่อไปนี้  

1.  ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ จะต้องถูกบ่งช้ีมาจาก หลักสูตร และ ความต้องการของผู้ประกอบการ 
2. การประเมินผลส าเร็จ จะต้องมาจากทั้งฝ่ายสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ 
3. การเรียนรู้จากสถานประกอบการ จะต้องถูกน าไปเช่ือมโยง หรือสะท้อนกลับไปยังตัวหลักสูตร 
4. ผลลัพธ์ของนักศึกษาที่น าไปสู่การจ้างงาน ประกอบด้วย  

1) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2) ความรู้ในด้านหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและสถานประกอบการ ในระดับต่าง ๆ   

5. การสะท้อนกลับของ  WIL  ซึ่งจะต้องสะท้อนกลับแบบต่อเนื่อง เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ที่มา 
จากทั้งในส่วนของสถานบันการศึกษาและผู้ประกอบการ นอกจากนี้  การสะท้อนกลับ
จะต้องมีความหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงความสามารถ ความรู้  และผลสะทอ้น
กลับนี้จะต้องถูกน าไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการจ้างงานในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ส าหรับประเทศไทยนั้น สามารถที่จะน ากรอบความคิดที่นักวิจัยเสนอมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรของ WIL ให้เป็นระดับสากล โดยกรอบความคิดที่เสนอนั้นประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ 4 ประการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประสบการณ์จาก  WIL   
 2. หลักสูตรแบบบูรณาการ WIL   
 3. ผลลัพธ์ของนักศึกษา WIL  
 4. ผลสะท้อนกลับของ WIL 

โดยสถาบันการศึกษาจะต้องน าสิ่งส าคัญทั้ง 4 นี้มาพิจารณา และต้องค านึงถึงความต้องการในระดับ
ท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเข้าใจว่า โครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ 
อาจจะต้องมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่สามารถ าหนดตายตัวและใช้ได้กับทุกรูปแบบของ WIL ตัวอย่าง 
โครงสร้างหลักสูตรของ  WIL ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น หลักสูตรที่รวมระยะเวลาการฝึกงานไว้ใน 
ช่วงการเรียนการสอนด้วย (Sandwich Education) สหกิจศึกษา (Co-operative Education) ผู้ประกอบการ
สังคม (Social Entrepreneurship) การสอนวิชาแพทย์ในโรงพยาบาล โดยมีคนไข้จริง ๆ (Clinic) การฝึกงาน 
(Internship)           
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เรื่อง  :   A Case Study of Work Preparedness Programmes Offered at the Nelson Mandela 
Metropolitan University 

โดย :  Ms. Amy N Jooste, Nelson Mandela Metropolitan University (South Africa) , Ms. Ronel 
M Rizzo, Nelson Mandela Metropolitan University (South Africa) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.35 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

กรณีศึกษานี้ ผู้น าเสนอแสดงรายละเอียดของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของ Nelson 
Mandela Metropolitan University (NMMU) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความสามารถให้กับนักศึกษา 
ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง นอกจากนี้  การลดช่องว่างระหว่างภาคการศึกษากับ
การปฏิบัติงานจริงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความมีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นปฏิบัติงานจริงและระหว่าง 
สมัครงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาของ NMMU ในการเตรียมความพร้อมที่ทาง 
NMMU จัดให้กับนักศึกษามีทั้งรูปแบบที่ เป็น Workshop สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online โดยตัวอย่างของ
โครงการที่ทาง NMMU ได้จัดให้กับนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาความเป็นผู้น าให้กับวิศวกรหญิง (Women in Engineering Leadership)  
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development Workshop)  
 ความเป็นผู้น านอกห้องเรียน (Beyond the Classroom Leadership Program) 
 ศาลจ าลองส าหรับนักศึกษานิติศาสตร์ (Moot Court)  
 โครงการเตรียมความพร้อมด้านบัญชีและการเงินวิชาชีพ (MBAT/FASSET Work Readiness 

Programme) 
 โครงการพัฒนายานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า (uYilo Programme : ENTSA)  
 โครงการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และฝึกอบรมการแพทย์พื้นฐานให้กับชุมชนห่างไกลใน

ถ่ินทุรกันดาร (Phelophepa Healthcare Train)  
 โครงการรถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Car Project)  
 NMMU Health Truck (Nursing Science)  
 โครงการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้กับชุมชน (Govan Mbeki Mathematics 

Development)  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

จะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาน้ันไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ การเรียนใน
ห้องเรียน หรือการที่ได้ผู้ฝึกอบรมมาจากสถานประกอบการจริงเท่านั้น การได้ให้บริการแก่สังคมที่ ขาดแคลน 
นอกจากนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมายังได้มีมุมมองใหม่ ๆ  จากสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ และยัง
ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย 
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เรื่อง  :   Workplace Development to Cooperative Education Partnership:  Key Success Factors 
of Cooperative Education Management at Walailak University in the Case Study of 
Somboon Advance Technology Public Company Limited 

โดย :  Mr.  Ekkarat Kaeokhaio, Walailak University ( Thailand) , Mr.  Keattisak Niyomlarp, 
Somboon Advance Technology Public Company Limited (Thailand) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :   

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ใช้ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2541 โดยนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง (4 เดือน) 

หรือ 1 ภาคการศึกษาจึงจะส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 1,486 คน 

ปฏิบัติงานในประเทศจ านวน 1,462 คน และต่างประเทศจ านวน  24 คน มีสถานประกอบการในประเทศ

จ านวน 733 แห่ง ต่างประเทศจ านวน 15 แห่ง ที่ร่วมจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากสกอ.  

(พ.ศ. 2558) พบว่ามหาวิทยาลัยไทยจ านวน 116 แห่ง ใช้ระบบสหกิจศึกษาจึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคใน

รักษาความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง (University Engagement)  ตัวอย่างหนึ่งของ

ความร่วมมือคือ มวล. ไดร้่วมกับบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ซึ่งเป็นสถานประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของไทย 

ที่มีวิสัยทัศน์ในการร่วมสร้างสังคมด้านการศึกษา โดยเช่ือว่า “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องเกิดจาก

ความร่วมมือจากสถานประกอบการ”  ในการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมใน

การท างาน ท าให้โลก 2 ใบ คือโลกของการศึกษาและโลกของการท างานเป็นหนึ่งเดียวกัน บริษัทฯ จึงรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2559 (10 ปี) รวมจ านวน 21 คน  และในปี

การศึกษา 2560 ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันด าเนินงานวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานที่

บริษัท โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ชุดที่ 1 สอบถามนักศึกษาสหกิจศึกษา ชุดที่ 2 สอบถามนักศึกษา 

ทวิภาคี โครงการในหลวงรุ่นพิเศษ ชุดที่ 3 สอบถามข้าราชการโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

ที่มาเรียนรู้งานภาคเอกชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) นักศึกษาสหกิจศึกษา พอใจกระบวนการ

ด าเนินงานก่อนจัดส่งนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.48 (มาก) กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.69 (มาก
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ที่สุด) และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.35 (มาก) ด้านที่พึงพอใจสูงสุดมี 2 ด้าน ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ย 4.75 (มากที่สุด) คือ “นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานได้รับการแจ้งล่วงหน้าจาก

หน่วยงานเพื่อการเตรียมตัวปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” และ “สถานประกอบการจัดปฐมนิเทศ สอนงาน

และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (2) นักศึกษาทวิภาคี โครงการในหลวงรุ่น

พิเศษ นักศึกษาพอใจกระบวนการก่อนด าเนินการจัดส่งนักศึกษามค่ีาเฉลี่ย 4.35 (มาก) กระบวนการระหว่าง

การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.59 (มากที่สุด) และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.46 (มาก) ด้านที่

พอใจสูงสุด มี 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย 4.70 (มากที่สุด) คือ “หน่วยงานจัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานต่อพี่เลี้ยงและผู้บริหารของหน่วยงานช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน และ “โครงการทวิภาคี

แบบพิเศษมีส่วนส าคัญช่วยให้นักศึกษาค้นพบตนเอง มั่นใจในการประกอบอาชีพและเห็นคุณค่าในการเป็นคน

ที่สมบูรณ์ที่สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม (3) ข้าราชการ โครงการนักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม่ 

พอใจกระบวนการด าเนินงานก่อนจัดส่งเข้าเรียนรู้งานมีค่าเฉลี่ย 4.54 (มากที่สุด) กระบวนการระหว่างการ

ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.71 (มากที่สุด) และ กระบวนการหลังการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.74 (มากที่สุด) และ

พบว่าข้าราชการประเมินโดยให้คะแนนเต็ม 5 จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 1) สถานประกอบการจัดปฐมนิเทศและพบ

ผู้บริหารของบริษัทเพื่อทราบถึงนโยบายข้อมูลองค์กร ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท และการปฏิบัติตน  

2) สถานประกอบการจัดพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาการเรียนรู้ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน ติดตามการท างานตาม

แผนการเรียนรู้และแก้ไขบัญหา 3) ช่วงสัปดาห์สุดท้ายในการปฏิบัติงาน จัดให้น าเสนอผลการปฏิบัติงาน และ 

4) สถานประกอบการแจ้งจุดเด่น และข้อควรปรับปรุงให้ทราบเพื่อการพฒันาตนเองในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้

น าข้อมูลผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สหกิจศึกษาจึงเป็นกลไกของ

ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต  

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

  ควรจะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการมากขึ้น   
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เรื่อง:   Reflections of the Use of Technology in the Management of Work Integrated Learning 
(WIL) at a South African University of Technology (UoT) 

โดย : Ms. Nelisiwe Qokweni, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  : วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 16.00 น. - 16.25 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

การขับเคลื่อนการเรียนรู้และสงัคมเศรษฐศาสตร์มีความส าคัญอย่างมากในสถาบันอุดมศึกษา (Higher 
Education Institute)  ซึ่ งระบบการศึกษาแบบ WIL สร้างความท้าทายและมีบทบาทอย่างมาก ใน
ระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม  การด าเนินการเรื่อง WIL ยังขาดเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูล การติดตาม 
และการประเมินผลนักศึกษา ท าให้ยากแก่การประเมิน ดังนั้น การวิจัยน้ีจึงศึกษาการจัดระบบการศึกษาแบบ 
WIL ร่วมกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในช้ันเรียน ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา UoTs ได้ใช้ระบบการศึกษาแบบ WIL 
ร่วมกับเทคโนโลยีพื้นฐาน โดยการส ารวจจากผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL จ านวน 51 คน 
ในด้านการจัดการด้านเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต โทรศัพท์ และกระดานด า พบว่า 
สามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ   ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ การส ารวจเชิงปริมาณถูกน ามาใช้กับผู้ฝึกปฏิบัติใน
การเรียนรู้แบบ WIL เพื่อที่จะระบุประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
แบบ WIL ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถปรับปรุงการสื่อสาร ผลสะท้อนกลับ
ของนักศึกษา ผลการประเมิน และการจัดการศึกษาระบบ WIL ได้เป็นอย่างดี รายงานการวิจัยช้ีให้เห็นว่า
การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนแบบ WIL ช่วยเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะออกสู่
สถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ  ให้มากขึ้น
ส าหรับผู้ปฏิบัติในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
นอกจากนั้น การสนับสนุนการฝึกฝนอบรมด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษาที่เรียนรู้แบบ WIL ด้วยการเพิ่มแหล่ง
ของสังคมออนไลน์และเครื่องมือให้มากขึ้นจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการจัดการเรียนรู้แบบ WIL โดยการจัดหา 
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
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เรื่อง  :   Challenges of the New Work Order: a Work Skills Development Approach 
โดย :  Dr.  Suniti Bandaranaike, James Cook University ( Australia) , Ms.  Melissa Sullivan, CQ 

University (Australia) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.30 น. - 16.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

การเข้าใจเรื่องการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างโอกาส
การได้งานท าในหลาย ๆ  สาขา งานวิจัยของ The Foundation for Young Australians, 2016 พบว่างานที่
นักศึกษาสามารถท าได้นั้นหาได้ยากแล้ว เนื่องจากการเตรียมนักศึกษาในปัจจุบันอาจไม่สามารถรองรับการ
ท างานได้หลังจากจบการศึกษา และมีช่องว่างเรื่องทักษะก่อนเข้าท างานและทักษะที่ก าหนดโดยผู้จ้างงาน 
ดังนั้น ควรต้องมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในอนาคตการได้งานจะพิจารณาจาก
ความเช่ียวชาญในแต่ละเรื่องมากกว่าการเช่ียวชาญในอาชีพ โอกาสของงานในอนาคตมีแนวโน้มที่อยู่ในกลุ่ม
ของงานที่ต้องการความเช่ียวชาญมากกว่าสายอาชีพพิเศษเฉพาะ เนื่องจากทักษะการท างานที่ยืดหยุ่นนั้น
ส าคัญและต้องพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ  งานวิจัยนี้ ช้ีให้ เห็น ถึงความท้าทายส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้พรอ้มส าหรับสถานประกอบการ และ Work Skills Development 
Framework ( Bandaranaike & Willison, 2009)  โ ดยส าม า ร ถน า ม า ใ ช้ ใ นก า ร ป รั บห ลั ก สู ต ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษา       
           
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

สถาบันการศึกษาต้องมั่นใจว่านักศึกษาที่ผลิตไปสามารถท างานหรือมีงานรองรับ โดยดูจากกลุ่มงานที่
สถานประกอบการต้องการในอนาคต โดยพิจารณาทักษะต่าง ๆ  ที่สถานประกอบการต้องการ เช่น การ
สื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม แล้วมาพัฒนาทักษะการท างานให้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี 
ท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มและความเช่ียวชาญ การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ            
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เรื่อง  :   The Practice and Challenges of Work integrated Learning in Asia 
โดย :  Prof. Yasushi Tanaka, Kyoto Sangyo University (Japan), Dr. Karsten Zegwaard, University 

of Waikato (New Zealand) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 16.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ :  

 Prof.  Yasushi Tanaka ได้แนะน าหนังสือเรื่อง  Cooperative Education in Asia : History, Present 
and Future Issues ซึ่งน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านระบบการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน 
Cooperative Education ด้านอาชีวศึกษา สถานการณ์และกรณีศึกษาเรื่อง Cooperative Education โดย
ในแต่ละบทของหนังสือจะประกอบด้วยสาระส าคัญที่ได้จากการประชุม WACE World Conference  
 สาเหตุที่เป็นกรณีศึกษาของเอเชียเนื่องจาก เอเชียมีค่านิยมร่วมกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เอเชียเป็น
ภูมิภาคที่ยังคงล้าหลังด้านการพัฒนาด้าน Cooperative Education เมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาเหนือ โอเชีย
เนีย และยุโรป และที่ส าคัญความร่วมมือในอนาคตต้องการการพัฒนาด้าน Cooperative Education ที่เข้า
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์ด้าน WIL ในเอเชียนั้นมีพื้นฐานต่างกัน โดยมีอิทธิพลจากประเทศอื่น ๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะช่วงหลังสงคราม เช่น ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ 
เวียดนามได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสและรัสเซีย จีน เกาหลี และไทย ได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือ  
 ความท้าทายของเอเชียที่พบได้แก่ 

- การขาดแคลนบริษัทที่สนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
- ขาดการสนับสนุนจากบริษัทระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- โอกาสที่จ ากัดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัทต่างชาติ 
- มหาวิทยาลัยมีความลังเลที่จะร่วม CWIE 
- ความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด การเข้าถึงโอกาสและ

ความสามารถของนักศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 
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เรื่อง  :   Ayutthaya 4.0, the Work-base Learning at Hometown 
โดย :  Ms.  Peeranut Phuttal, Strategic Operation Manager, Western Digital ( Thailand) , Mr. 

Theerasak Sa-nguanmanasak, Western Digital Thailand ( Thailand) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.35 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

  พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
เครื่องยนต์  การขนส่ง และอาหาร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ประสบกับปญัหาการ
ขาดแรงงานฝีมือ และบัณฑิตที่เพิ่งการศึกษาใหม่ขาดคุณสมบัติด้านทักษะการท างานดังกล่าว 

  จากปัญหาดังกล่าว WIL จึงมีส่วนในการสร้างแรงงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้  ยังช่วยเพิ่มพูน Work based Learning  สนับสนุนตลาดแรงงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับแหล่งอุตสาหกรรมอื่น รวมไปถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

  ในช่วงแรกของการพัฒนา WIL มีการตั้งเป้าที่การเพิ่มแรงงานเทคนิคจ านวน 100 คน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยไดเ้ชิญบริษัทเพื่อพัฒนาหลักสูตร Work based Learning และรับรองการจ้างงานและ
เงินเดือนที่สูง โดยข้ันตอนในการคัดเลือกนักศึกษา จะเลือกนักศึกษาจากสาขาวิชา Mechatronics 
Electronics and Mechanic และมีการทดสอบภาษาอังกฤษ จิตวิทยา การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และทดสอบ
ข้อเขียน ทั้งนี้ จะเริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมโครงการ 60 คนต่อปี 

  ผลที่ได้รับ คือ มีแรงงานด้านเทคนิคที่มีฝีมือในระดับสูง และพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับการป้อนแรงงานในตลาดอุตสาหกรรม และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัทพันธมิตรในการ
สร้างศูนย์การพัฒนาทักษะแรงงานส าหรับลูกจ้างและเครือข่ายพันธมิตร มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เสมอ  
มีการใช้เครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับการวิจัยและการศึกษา มีศูนย์ STEM Education ส าหรับ
นักศึกษาระดับช้ันประถม มีห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาฝึกงาน นักวิจัย และคู่พันธมิตรทางธุรกิจ 
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เรื่อง  :   Intended Learning and Action: Bridging the Gap within Honours Talent Development 
โดย :  Ms. Gemma Coughlan, Hanze University of Applied Sciences (Netherlands), Ms. Petra 

van Heugten, Hanze University of Applied Sciences (Netherlands) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ : 

การสร้างหลักสูตรส าหรับนักศึกษา International Business ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเป็น Highly 

Talented International Business Professionals (HTIBP) โดยการให้นักศึกษาก าหนดหลักสูตรด้วยตนเอง

และตั้งเป้าหมายเอง  โดยในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอโครงงานเข้ามา และเสนอผลงานเมือ่สิน้

ภาคการศึกษา ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะเป็นลักษณะการ Defend กับคณะกรรมการ 

ผลที่ได้รับคือ นักศึกษาตระหนักถึงโลกรอบตัวเอง  ท าสิ่งที่มีความหมายส าหรับชุมชน และมีความ

เข้าใจในบริบทต่าง ๆ รอบโลกสามารถผสมผสานความช านาญจากผู้เช่ียวชาญที่แตกต่างกัน นักศึกษามีความ

อดทนและสามารถควบคุมสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมได ้ 

หลักสูตรนี้ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเอง สะท้อนการน าเสนองานที่มีความ

ท้าทาย เพิ่มความรู้สึกร่วมกับชุมชน และส่งเสริมการติดต่อสื่อสารควบคู่ไปกับความต้องการตามธรรมชาติของ

นักศึกษา  นักศึกษามีอิสรภาพในการคิด ท าความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นจุดส าคัญในการเข้าใจตนเอง

และการพัฒนาตนเอง     

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 หลักสูตรลักษณะนี้แพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ฟินแลนด์ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเองถึงสิ่งที่

ต้องการท า ซึ่งผู้เรียนจะมีความมุ่งมั่นสงูมากกว่าที่จะตีกรอบหลักสตูรไปตามความคิดของผู้ก าหนด ซึ่งประเทศ

ไทยอาจจะพิจารณาการน าไปใช้กับบางรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
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เรื่อง  :   Transforming practice: Innovative models for WIL 
โดย :  Ms. Sonia Ferns, Curtin University (Australia), Ms. Judie Kay, RMIT (Australia), Ms. Judith 

Smith, QUT (Australia) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์  

สาระส าคัญ :  

The contemporary and emerging environment facing Australian and global enterprises 
is characterized by the arrival of disruptive technologies and global economic transformation 
with innovation as an economic driver.   In this rapidly changing landscape graduates need to 
be highly adaptable, resilient and prepared to gain and create their own employment 
opportunities over their careers. Research shows that work integrated learning (WIL) can have 
a positive impact on enhancing student work readiness ( Smith et al, 2014)  and demand for 
WIL is increasing rapidly.   So, the workshop propose the new innovative WIL models and 
identifying success factors and resources to support greater engagement with small to medium 
enterprises ( SMEs) .  Importantly, these emerging WIL models need also to align with the 
contemporary work environment and meet student needs by preparing them for this changing 
world of work. 
 

 WIL Exploring features Innovative Models 
 Micro placements 
 Online (projects and placements) 
 Hackathons/events/competions 
 Entrepreneurial WIL (Startups/Incubators) 
 Mentoring Models 
 Broad/Deep partnerships 

Emerging Features 
 Multi-disciplinary 
 Flexible (length, place and space) 
 Multi sector 
 Community 
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 Entrepreneurial elements 
 Co-designed with industry 
 Engagement of alumni 
 Rise of brokers/third parties 
 Scalable and sustainable 

 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

Regarding to this workshop brainstorm emerging several characteristics which 21st 
century required from students and workshop WIL innovation showcases can actually help 
Australia to fulfill a gap of characteristics and skills, however it’s good opportunity for Thailand 
to learn from Australia WIL Innovation to deploy and build the new model of WIL or Coop for 
Thai students. Escaping from traditional way of Coop, building skills and characteristics by think 
about innovation for students in creative way, not just send them out of universities and let 
them work as used to do since over 20 years but create some more new models such as 
online program, event or competition and coaching/mentor program, World changed rapidly 
the learning needs of individual or organization are changed, innovation is a good choice for 
build and fulfill gap of characteristics and skills and think how to adapt WIL innovation to Thai 
students nature.  
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เรื่อง  :   Assessing Multiple Dimensions of an Internship / Co-op Experience 
โดย :  Mr. Kyle Liechty, Michigan State University (United States) , Dr. Phil Gardner, Michigan 

State University (United States) 
วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ :  

 นักศึกษาที่ร่วมเข้าฝึกงาน (Internship) และปฏิบัติสหกิจศึกษา (Co-operative) จะได้รับประโยชน์
มากกว่าแค่ความรู้ในการปฏิบัติงาน การผลิตงานหรือการบริการลูกค้า กล่าวคือนักศึกษาจะสามารถพัฒนา
ทักษะที่นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนได้มากข้ึน โครงการสหกิจศึกษาจึงต้องออกแบบประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่
นักศึกษาควรจะได้รับ  รวมถึงทักษะการเรียนรู้ในการแสดงออกในสถานประกอบการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม  
ยังมีความท้าทายในการหาแนวทางการจัดการประเมินผลในการฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การ
พัฒนาทักษะที่ Michigan State University ใช้ส าหรับงานสหกิจศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนซึ่ง
อาจจะเป็นการให้นักศึกษารายงานตนเองโดยรวม  

ผู้น าเสนอบทความไดใ้ช้เทคนิคการเล่นเกม “Knack” เข้ามามีส่วนในการวัดประเมินผลการจดัการสห
กิจศึกษา “Knack” เป็นเกมที่พัฒนาข้ึนเพื่อใช้สังเกตพฤติกรรม ความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การตัดสินใจ และทักษะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เกมที่ใช้ในการวัดประเมินผลนี้
ประกอบด้วยเกมส์จ านวน 3 เกม แต่ละเกมใช้เวลาในการเล่น 10 นาที การวัดประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ Knacks และ Powerknacks การน าเสนอครั้งนี้  ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของผลทดสอบของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นกลุ่มเ ล็ก ซึ่ง
ภายหลังนักศึกษาเล่นเกมดังกล่าวจะมีการแสดงผลว่านักศึกษามีความโดดเด่นในทักษะด้านใด อาจารย์
สามารถตัดสินใจได้ง่ายข้ึนในการที่จะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการที่เหมาะสม ดังนั้น เกมนี้
มีรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในการวัดประเมินผลนักศึกษาที่ร่วมสหกิจศึกษา  

นอกจากนี้มี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนี้เช่นกัน  อีกทั้งบริษัทต่าง ๆ  
จ านวน 500 แห่ง ได้เริ่มน าการทดสอบของเกม “Knack” มาใช้ในโปรแกรมปฏิบัติสหกิจศึกษามากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สถาบันการศึกษาสามารถใช้เกมในการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ตาม
วิชาชีพที่เหมาะสมตามสมรรถนะของนักศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเกมโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้สถานศึกษาจัดการสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เรื่อง  : Impact of Work Integrated Learning on Malaysian Polytechnic Students- The Western 
Digital Thailand and Western Digital Malaysia Indep Experience 

โดย :  Mr. Ong Seng Keong, Politeknik Port Dickson (Malaysia), Ms. Suhaila Binti Majid, Western 
Digital Malaysia (Malaysia), Mr. Theerasak Sa -nguanmanasak, Western Digital Thailand 
(Thailand) 

วัน  :  วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 17.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558-2568 ใน
ประเทศมาเลเซียหรือในนามของหน่วยงานช่ือ PPPM (PT) ของ Department of Polytechnic Education 
(DPE)  ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้วางแผนการด าเนินการริเริ่มในการที่จะจัดสหกิจศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้  
มีการตั้งเป้าหมายในด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะน าไปเป็นหนึ่งในการศึกษาสหกิจศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่จะพัฒนาทักษะความสามารถนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา ดังนั้น แนวทางที่จะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายน้ีคือการขยายเครือข่ายทางพันธมิตรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 DPE ได้จัดโปรแกรมการฝึกงานที่มุ่งวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมช่ือว่า Structured Internship Program (SIP) ซึ่งเป็น
โปรแกรมการฝึกงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อต่อการหางานในอนาคต ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม SIP แล้ว 
นักศึกษาที่เรียนด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการท างาน
ระดับนานาชาติไดโ้ดยเริ่มจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การร่วมมือกันระหว่าง  DPE กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  เริ่มข้ึนในปี  
พ.ศ. 2554 โดยเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภายหลังจากจบโปรแกรม
แล้วนักศึกษาได้ท างานให้กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวน 269 
คน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากการที่โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมต่อ
การท างานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ทางโครงการยังสนับสนุนการพัฒนาบุคคลในการท างานแบบที่เป็นสากล
และการท างานในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 ผู้เข้าร่วม Workshop ให้ข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีโปรแกรมสหกิจศึกษาที่เอื้อต่อการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่าง
ยิ่งเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและควรส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิชาการไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 
 



  
 

 

Concurrent Sessions F 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 
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เรื่อง  :   Assessing Graduates Competencies in Namibia: A Second-Order Factor Analysis 
โดย :  Mr. Carver Pop, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

ประเทศนามิเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในโลก สถาบันการศึกษาในประเทศ
นามิเบียต่างก็มีความพยายามในการพัฒนาบัณฑิตให้มีโอกาสได้งานท ามากข้ึน แม้ว่าจะมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามบ้างในบางสาขา เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาใน
ประเทศนามิเบียยังอยู่ ในข้ันเริ่มต้น ผู้ ศึกษาจึงสนใจศึกษาตัววัดสมรรถนะคุณลักษณะบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตมีโอกาสในการได้งานท า (Employability) 

การศึกษาอาศัย A Second-Order Factor Analysis โดยมีการส ารวจตัวอย่าง 196 คน เป็นผู้หญิง
ร้อยละ 62.69  ผู้ชายร้อยละ 37.31 โดยเป็นบัณฑิตจากสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
และการจัดการ (76.11%)  เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (8.33%) วิศวกรรมศาสตร์ 
(7.78%) วิทยาศาสตร์ (3.33%)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ (2.78%) การศึกษาและสังคมศาสตร์ (1.67%)  มีการ
วิเคราะห์ทักษะต่าง ๆ ทั้งหมด 20 หัวข้อดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะของบัณฑิตด้านต่าง ๆ 
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จากภาพที่ 1 มีการจัดเรียงล าดับทักษะต่าง ๆ ตามระดับคะแนนของสมรรถนะของบัณฑิต โดยพบว่า
ความสามารถในการท างานได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง (Ability to work independently) มีคะแนนสูงสุด 
ในขณะที่ Resilience มีคะแนนต่ าสุด จากทักษะต่าง ๆ  สามารถ  แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม
ได้แก่ (1) Professional and Communication, (2) Teamwork and Critical Thinking (3) Self Control  
(4) Self-Regulation และ (5) Management and Resilience แสดงดังในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2  Second-Order Confirmatory Factor Analysis (ZONE B) 

จากภาพที่ 2 ปัจจัยล าดับ 2 (Second Order Factor) ทั้ง 5 ด้านต่างมีค่าแสดงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่อสมรรถนะของบัณฑิตใหม่ในระดับที่สูงโดยมีค่าตั้งแต่ 75.30%-90.60%  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจถึงความถูกต้องของโมเดล (R2) สูงท าให้โมเดลดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือทางสถิติ นอกจากนี้   ยังมี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะของบัณฑิตในปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อหาประเด็นที่
จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทักษะดังกล่าวให้มากขึ้น  
  



      

-108- 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

 แนวทางการศึกษาเพื่อหาสมรรถนะที่นายจ้างต้องการและสมรรถนะที่บัณฑิตต้องการพัฒนานั้นมี
ความส าคัญที่สามารถเอาแนวทางการศึกษาในเรื่องนี้มาใช้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานท าของ
บัณฑิตมากข้ึน นอกจากนี้  ยังสามารถใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางนี้มาศึกษาเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตได้มากข้ึน 
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เรื่อง  :  Making Meaningful Contributions to Community Development through a Service 
Learning Project and other Modalities of Work Integrated Learning (WIL) 

โดย :  Ms. Jacqueline Scheepers, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 11.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

   
สาระส าคัญ :  

การศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ประสบปัญหาเรื่องผูเ้รียนออกจากการเรียนกลางคัน หรือสอบไม่ผ่าน

ในระหว่างเรียน ท าให้ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้  ผลที่ตามมาคือผู้คนเหล่าน้ีขาดโอกาสในการ

ได้ต าแหน่งงานดี ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการประสบการณ์ในการท างานและทักษะในหลาย ๆ  ด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

ท าการศึกษาถึงความจ าเป็นที่จะให้มหาวิทยาลัยในประเทศแอฟริกาใต้ร่วมกันท ากิจกรรมให้ความช่วยเหลือ

และรับผิดชอบต่อสังคม (Community Engagement) ผ่านการให้บริการสังคม (Service Learning) โดยมอง

ว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งมหาวิทยาลัย และชุมชน หรือสังคม โดยบริการสังคมดังกล่าวอาจจะ

รวมถึง การเช่ือมโยงการเรียนกับประสบการณ์การท างานตรง  การให้บริการทั่วไปแก่สังคมหรือชุมชน เป็นต้น 

โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผ่านการท าโครงการที่ช่ือว่า 2nd Chance Matric Rewrite Project ซึ่งใช้การจัดการเรียน

การสอนด้วย WIL รูปแบบต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการท าบริการชุมชน ได้ประสบการณ์

จากการท างานเป็นทีม และประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
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เรื่อง  :  Preparations for Cooperative Education Students in Thai Universities  
โดย :  Ms.Suparak Mernkratok, Suranaree University of Technology, Thailand 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.30 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถือเป็นกระบวนการส าคัญยิ่งของการ
เรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษา การจัดสหกิจศึกษาของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาโดยได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไว้ใน “มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา” ข้อ 1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน (มาตรฐานข้ันต่ า) ว่า 
“สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
30 ช่ัวโมง” และ ข้อ 3.1 – 3) “นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา” ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรสหกิจศึกษาจึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส่งนักศึกษาไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา  
 จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จ านวน 19 แห่งภายใต้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย โดยใช้แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ และการ
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว พบว่าการด าเนินการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาใน
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษามีการด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1)  ด าเนินการโดยศูนย ์
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) ด าเนินการโดยคณะหรือสาขาวิชา และ 3) เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์สหกิจศึกษาและคณะหรือสาขาวิชา โดยบรรจุเป็นรายวิชาเรียนมีค่าหน่วยกิตระหว่าง 1-3 หน่วยกิต หรือ
จัดเป็นการฝึกอบรมพิเศษโดยไม่ค่าหน่วยกิต ส าหรับกรอบเนื้อหาของการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
(Employability Skill) รูปแบบการเตรียมความพร้อมใช้การบรรยายในห้องเรียนขนาดใหญ่โดยมีวิทยากรที่มี
ความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด และใช้เวลาในการบรรยายหวัข้อละประมาณ 90 นาที นอกจากนี้ ยังมีการใช้วิธีการ
อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะ  ทั้งนี้ พบว่าทุกสถาบันก าหนดให้มี
การประเมินผลผู้เรียนซึ่งมีสองลักษณะ คือ 1) การประเมินโดยให้ระดับคะแนนตัวอักษร A – F และ 2) การ
ประเมินผลโดยให้ผ่าน (Satisfactory - S) และไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)   
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เรื่อง  :   Shades of Gray-Ethical Dilemmas WorkIntegrated Practitioners Encounter 
โดย :  Ms.  Christine Dodds, Capilano University ( Canada) , Ms.  Cynthia Maclean, British 

Columbia Institute of Technology (Canada) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 11.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

เ ป็ นการอบรมเ ชิ งปฏิบัติการ  (Workshop)  ตามแนวทางของ Canadian Association for 
Cooperative Education Ethical Guideline และมีการจ าลองสถานการณ์ของผู้ที่เข้าร่วมที่มีประสบการณ์
จริงในการปฏิบัติงาน มีการยกตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งทางศีลธรรม จรรยาบรรณ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เสนอวิธีแก้และช่วยกันหาข้อสรุป และหาแนวทางที่ดีที่สุด ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม 
จรรยาบรรณที่เกิดในประเทศแคนาดา และร่วมแลกเปลี่ยนความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ 
ก่อนที่จะท าการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้จัดท าได้สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์จากการเข้าร่วม WIL เพื่อหาประเดน็
ทั่ว ๆ ไปที่มักพบในเรื่องของศีลธรรม  

การจัดสหกิจศึกษาจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กับการท ากิจกรรมของกลุ่ม 3 กลุ่มด้วยกันคือ 
นายจ้างที่สนใจ นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถาบันการศึกษา ทุกกลุ่มจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ในการท าจัด 
สหกิจศึกษาและแนวปฏิบัติในการจ้างงาน โดยองค์กรสหกิจศึกษาของแคนาดาได้ช่วยให้แนวทางปฏิบัติ และ
จรรยาบรรณที่เป็นประโยชน์และยุติธรรมกับทั้ง 3 กลุ่ม เช่น นายจ้าง จะต้องให้ข้อมูลต าแหน่งงาน รวมถึง
เงินเดือน และต าแหน่งงานที่ ถูกต้อง นักศึกษาสหกิจ ศึกษาต้องให้ข้อมูลที่ เป็นจริงกับนายจ้าง และ
สถาบันการศึกษาต้องแจ้งถึงข้อจ ากัดของนายจ้างก่อนที่จะส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน 
     
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

ประเทศไทยควรมีแนวปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณ ที่เป็นประโยชน์และยุติธรรมกับทุกฝ่าย และท า
ความเข้าใจกับทุกฝ่าย เช่น ควรมีการปฐมนิเทศเพื่อแจ้งให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ   
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เรื่อง  :   Polytechnic Malaysia-Industry Structured Internship Programme 
โดย :  Mr.  Mohd Zulkefli bin Ibrahim, Ministry of Higher Education ( Malaysia) , Ms.  Izawati 

Anwar bt Sham Sun Anwar, Ministry of Higher Education ( Malaysia) , Ms.  Syarlina 
Syazliza bt Saaid, Ministry of Higher Education (Malaysia) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.35 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายใหม่ ๆ ที่ต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมดจ านวน 37 สถาบัน 
มีศักยภาพเพื่อตอบสนองสถานประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการได้งานท า
ของนักศึกษาด้วย การจะด าเนินนโยบายน้ีต้องได้ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
ดังเช่นที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท Panasonic ให้ได้ความร่วมมือ  การที่
สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบการศึกษามาได้คุณภาพตรงตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ โปรแกรม SIP (Structured Internship Program) จะช่วยในเรื่องของการหางานใหต้รง
สายงาน โดยคัดเลือกและก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อไปท างานในสถานประกอบที่มีการท าความ
ร่วมมือกัน เช่น บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท Panasonic  โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 5 เดือน และเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษามีโอกาสสูงในการได้งานท าทั้งในประเทศมาเลเซียและ
ในประเทศแถบอาเซียนด้วย    

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

ควรมีหน่วยกลางช่วยเป็นศูนย์สนับสนุนการท าความร่วมมือของทุกฝ่ายตั้งแต่ภาครัฐ สถานศึกษา 
นักศึกษา และโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมควรมีส่วนร่วมในการท าความร่วมมือมากข้ึนเพื่อรองรับจ านวน
นักศึกษาสหกิจศึกษา      
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เรื่อง  :   Mobile Application to Track the Progress of a Trainee in Cooperative & Work 
Integrated Education 

โดย :  Mr. Daniyal Qureshi, Western Digital (Thailand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

 ในการฝึกปฏิบัติงานของบรษัิท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จะมีการมอบหมายงานแกผู่ฝ้กึ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ฝึกปฏิบัตงิานจะต้องท างานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา โดย Supervisor จะช่วยแนะน าในการ
ท างานและติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 

ความท้าทาย คือ นักศึกษาอาจประสบปัญหาในการด าเนินโครงงานให้แล้วเสร็จ  การสื่อสารระหว่าง 
Supervisor และผู้ฝึกงานก็เป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อความก้าวหน้าของโครงการ และการวางแผนการท างานที่
ไม่ดีอาจท าให้การท างานส าเร็จล่าช้า 

ผู้น าเสนอจึงน าเสนอ Intern Application ที่พัฒนาข้ึน ซึ่ง Application ดังกล่าวสามารถท างานได้
ในระบบ IOS และ Android โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประโยชน์จากการใช้ Application ดังกล่าว คือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกปฏิบัตงิานและ Supervisor มีประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงาน 
สามารถจัดการด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารกันได้แบบตลอดเวลา ลดช่องว่างการ
สื่อสาร และสร้างความยืดหยุ่นในการท างานและการวางแผนงาน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 มหาวิทยาลัยที่จัดสหกิจศึกษาอาจจะพัฒนา Application ส าหรับอ านวยความสะดวกให้อาจารย์
นิเทศหรือผู้นิเทศงานได้ใช้ในการสื่อสารและจัดการข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
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เรื่อง  :   What are the Best Methods and Instruments for Assessing the Outcomes of 
Participating in a WIL? 

โดย :  Dr. Deborah Pascoe, Federation University (Australia) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข   

สาระส าคัญ : 

 พัฒนาการของเครื่องมือการประเมิน WIL ของ Clinical Exercise Physiology Clinical Assessment 
ของ Federation University  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมการประเมินกิจกรรม WIL ที่ค านึงถึงคุณภาพ
ของการให้ Feedback ของการให้ค าแนะน า การประเมินเกรดจากหน่วยงานภายนอก เช่น National 
Accreditation Bodies หรือ University Sector Accreditation และข้อจ ากัดของ Supervisor ที่อาจมี
ประสบการณ์น้อยในการประเมิน 
 เป้าหมายของการใช้เครื่องมือในการประเมิน คือ เพื่อสร้างผลผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการท างาน ใน
ขณะเดียวกันเพื่อให้การเรียนการสอนตรงจุดประสงค์ของการเรียนการสอนทั้งจากมุมมองของผู้สอนและ
นักศึกษา รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของหลักสูตร  
 โครงสร้างของกระบวนการประเมิน มี 4 ระดับ คือ  

1. การสะท้อนความเห็นจากนักศึกษา : มีการสอบถามความคาดหวังของนักศึกษา ค านึงถึงเสมอว่าเหตุ
ใดต้องมีการประเมิน และในอดีตการประเมินนั้นมีผลอย่างไร 

2. จดบันทึกรายการ : บันทึกรายละเอียดของการประเมิน และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
3. จัดกลุ่มและแบ่งประเภท : แบ่งกลุ่มความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนการสอน 
4. จัดท ารูปแบบการประเมิน  

 รูปแบบการประเมิน WIL ในอดีต พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยไม่พึงพอใจกับรูปแบบการประเมินเดิม
เนื่องจาก Feedback จากนักศึกษานั้นแทบจะไม่สื่อสารความต้องการของพวกเขา การประเมินจาก 
Supervisor และการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ไม่มีความสอดคล้องกัน และการประเมินของ
มหาวิทยาลัยมีความยุ่งยากในการใช้งาน  
 สรุป คือ มหาวิทยาลัยมีการใช้ Electronic Format ส าหรับนักศึกษาและ Supervisor โดยกระบวนการ
ดูแลและการให้ Feedback จากนักศึกษาจะเกิดข้ึนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน มีการตั้งเป้าหมายและการ
สะท้อนกระบวนการท างานของตนเองว่าตรงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ และผลการศึกษารวมถึงการปรับ
ใช้ทักษะการปฏิบัติงานมีการวัดผลเทียบกับ National Accreditation Standard  
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เรื่อง  :   Future Proofing our Students through the Capacity to Critically Reflect 
โดย :  Dr. Patricia Lucas, Auckland University of Technology (New Zealand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 10.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

 
สาระส าคัญ :  

การสะท้อนคิด (Reflection) กับนักศึกษามีความจ าเป็น แต่อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกมีส่วน
ร่วมต่อการสะท้อนคิดนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยใดบ้าง วิทยากรได้ท าการส ารวจการสะท้อนคิดโดยใช้แบบสอบถาม 
และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสะท้อนคิดประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ที่มีมาแต่เดิม : คือวิธีการ/รูปแบบการ
เรียนรู้ และการเปิดใจยอมรับค าวิจารณ์ และ 2) ปัจจัยภายใน อันได้แก่ แรงขับเคลื่อน และทัศนคติ 

ผลของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของการสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความหมายและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวช่วยพิสูจน์อนาคตของนักศึกษาในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการวิจัยในอนาคตอาจเป็นการศึกษาติดตามศิษย์เก่าในการศึกษาระยะยาวของการใช้การสะท้อน
คิดอย่างต่อเนื่องในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา       

   

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

การสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนแต่มีความจ าเป็น ซึ่งในระบบการศึกษาควรจัดให้มี

การสะท้อนคิดอย่างสม่ าเสมอ         
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เรื่อง  :   Capacity Building in Work Integrated Learning through Learner Autonomy 
โดย :  Dr.  Suniti Bandaranaike, James Cook University ( Australia) , Ms.  E.  Patricia Orozzo 

Quijano, Laurentian University ( Canada) , Ms.  Melissa Sullivan, Central Queensland 
University (Australia) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  11.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนประสบ
ความส าเร็จ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ระดับที่ต้องมีคนบอกทุกอย่าง จนถึงระดับที่สามารถจดัการการเรยีนรู้ทุกข้ันตอน 
รวมไปถึงการสะท้อนคิดในตัวเองได้หมด คนที่มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีทักษะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ความคิดริเริ่ม 
2. เทคโนโลยี 
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. การบริหารจัดการตนเอง 
5. การแก้ปัญหา 
6. การสื่อสาร 

 ในการจัดการเรียนการสอน ควรให้มีการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและเริ่มตั้งแต่ต้น เช่น การให้โจทย์
และปล่อยนักศึกษาให้เป็นอิสระเพื่อไปค้นคว้าหาค าตอบและมาน าเสนอให้ช้ันเรียน    

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

ประเทศไทยนับว่าด้อยมากในการฝึก Freedom Course ซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมของการ

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรของไทยจงึควรปรับปรุง     
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เรื่อง  :   A New Approach to  Developing Multi and Trans- disciplinary Co-operative Education 
and Work Integrated Education and Research opportunities  through  Community 
Engagement Partnerships Strategically and Centrally Driven at Institutional Level 

โดย :  Prof. George de Lange, Nelson Mandela University (South Africa) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  10.30 น. - 11.30 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

 Nelson Mandela University (South Africa) ได้มีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งใน 
พันธกิจหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการงานต่าง ๆ  ระหว่างมหาวิทยาลัย
ท้องถ่ิน 2 แห่งกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1 แห่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งชองชุมชน  

 Nelson Mandela University (South Africa) ประสบความส าเร็จในการขยายการพัฒนาไปสู่
แผนสหกิจศึกษา รวมไปถึงการศึกษาที่บูรณาการการเรียนกับการท างาน การเรียนรู้จากประสบการณ์  
การเรียนรู้การบริการแก่สังคม  โครงการของมหาวิทยาลัยมีระบบอาสาสมัคร ระบบการฝึกงาน การวิจัยและ
เปิดโอกาสให้มีการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และนักศึกษา โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่าย 
“การมีส่วนร่วม” ของมหาวิทยาลัย (Engagement Office)  ซึ่งจะรายงานแผนการสหกิจศึกษาต่อ DVC: 
Research and Engagement (DVC:R&E) 

Nelson Mandela University (South Africa)  ได้รับการสนับสนุนโครงการจากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน 4 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยประสานกับนักศึกษาในการด าเนินโครงการ  
ซึ่งแต่ละโครงการได้มอบให้นักศึกษาหลากหลายสาขาท างานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่บนรถไฟ นักศึกษาจะท ากิจกรรมและใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟในการที่จะบรกิารประชาชน ดังนั้น  นักศึกษา
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นนักศึกษาแพทย์  พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกรรม รวมถึงนักศึกษาสาขาทางด้านบริการที่ท า
หน้าที่รักษาผู้ป่วย ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ของรถไฟและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ รถไฟนี้ด าเนินตลอดปี
โดยขับเคลื่อนปทั่วประเทศแอฟริกาใต้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

การด าเนินการในลักษณะที่มีศูนย์ประสานหรือกองกลางสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนย์ดังกล่าว
อาจมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หลังจากนั้น
ศูนย์ฯ จะท าหน้าที่ในการแจกจ่ายงานให้แต่ละคณะหรือหลักสูตรในการจัดหานักศึกษาที่สนใจท างานร่วมกัน
ในโครงการในลักษณะสหกิจศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษาได้ท าประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

 

 

          

            
  

            

 



  
 

 

Concurrent Sessions G 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 13.30 น. –  15.00 น. 
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เรื่อง  :   OMIC ( Ohio Means Internships and Co-ops)  Grant Experience and the Impact of 4 
Years of State Funded Advancements in Experiential Learning 

โดย :  Dr.  Kettil Cedercreutz, University of Cincinnati ( United States) , Dr.  Todd Foley, 
University of Cincinnati (United States) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

สิ่งที่ส าคัญที่ University of Cincinnati  พยายามท าคือพยายามท าให้รัฐบาลเข้าใจว่า สหกิจศึกษา
คืออะไร และได้ผลดีอย่างไร และจ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐน ามาใช้อะไรบ้าง นอกเหนือจากนี้ใน
การออกสหกิจศึกษายั ง ได้ เตรียมความพร้อมให้กับทั้ งนัก ศึกษาล่วงหน้า ให้พร้อมท างาน โดยที่ 
สถานประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือสถาบันศึกษาให้เตรียมพร้อมที่ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีการแบ่งกลุ่มสายงานอุตสาหกรรมตามความต้องการของรัฐโอไฮโอ 
ได้แก่ 
 1. ด้านสุขภาพ      2. ด้านการเงิน   
 3. ด้านไอที      4. ด้านพลังงาน   
 5. ด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตราสินค้า   6. ด้านการแปรรูปอาหาร  
 7. ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และการบิน  

หลังจากนั้นจะท าการสรุปเกณฑ์ต่าง ๆ  เช่น งานใหม่โดยการเปรียบเทียบในแต่ละไตรมาตรว่ามีมาก
ข้ึนหรือน้อยลง  การจ่ายค่าแรงงานให้กับนักศึกษา การแยกตามกลุ่มสายงานแต่ละอุตสาหกรรม จ านวน
นักศึกษา แบบเต็มเวลาสหกิจศึกษา หรือแบบฝึกงาน และรวบรวมจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรที่ตั้งอยู่ใน
รัฐโอไฮโอ ในด้านของเงินสนับสนุนที่ได้จากรัฐบาลจากธุรกิจสีเทา เช่น  คาสิโน ถูกน ามาใช้ 3 ด้านดังต่อไปนี้  

 1) สร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ หรือเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้กับนายจ้าง  
 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบในการพัฒนา หรือระบบประเมินต่าง ๆ  
 3) ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่เน้นข้อมูลของการประเมินผล 
ซึ่งผลกระทบจากการปฏิบัติดังนี้ท ารัฐโอไฮโอได้เปรียบทางการแข่งขัน ระบบมีการพัฒนาความ

เช่ียวชาญ ความรู้ด้านต่าง ๆ  และยังท าให้สหกิจศึกษาในรัฐโอไฮโอเข้มแข็งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

สิ่งที่ประเทศไทยต้องตระหนักคือ การดึงส่วนร่วมจากรัฐบาลให้มาสนับสนุน  โครงการสหกิจศึกษา
อย่างจริงจัง โดยทางผู้วิจัยได้เสนอว่าทางสถาบันการศึกษาควรช้ีให้เห็นถึง จ านวนงานที่เพิ่มข้ึนจากการจัดให้มี
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา หรือ การศึกษาแบบสหกิจศึกษาสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ประกอบการณ์ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถที่จะสร้างงานในรูปแบบใหม่ ๆ หรือนวตกรรมใหม่ ๆ 
นอกเหนือจากนั้นตัวอย่างของรัฐโอไฮโอก็ยังตระหนักถึงการที่จะสูญเสียมันสมองของนักศึกษาไปท างานที่อื่น 
การสร้างงานและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาที่ก าลั งจะส าเร็จการศึกษาว่าตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในรัฐโอไฮโอช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้นไม่ไปท างานที่อื่น ถ้าทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยสามารถผลักดันให้กศึกษาเป็นแรงงานที่ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินเหล่านั้น และส่งเสริมการสร้าง
งานในแต่ละภูมิภาค ก็จะท าให้นักศึกษาเหล่าน้ันไดท้ างานในถ่ินฐานของตน    
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เรื่อง  :   The Risky Business of Work Integrated Learning 
โดย :  Mr. Craig Cameron, Griffith University (Australia) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 น. - 14.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ :  

แม้ว่าการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานจะมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งต่อนักศึกษา 
สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานอาจจะมบีางประเดน็ที่ 
ส่งผลต่อความเสี่ยงทางกฎหมายในด้านการเงินและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจแบ่งได้
เป็นสองมุมมองใหญ่ ๆ  คือ มุมมองด้านกิจกรรมประจ าวันของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
และมุมมองด้านสัญญาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

ส าหรับมุมมองแรกนั้น การปฏิบัติตนในกิจกรรมประจ าวันของนักศึกษาในสถานประกอบการอาจเข้า
ข่ายการท าความผิดทางกฎหมายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจนน าไปสู่การใช้
ความรุนแรงการปฏิบัติตนที่ผิดกฎของสถานประกอบการ การเปิดเผยความลับทางการค้าหรือกระบวนการ
ผลิตผ่านภาพถ่ายต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อสถานประกอบการทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้น สถานประกอบการหลายแห่งถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายที่ร้ายแรง 
ค าถามที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัย คือ การที่นักศึกษากระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวและมีการบังคับใช้
บทลงโทษทางกฎหมายน้ัน มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าวดัวยหรือไม่ 

ในมุมมองเรื่องของสัญญานั้นยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนไปอีก เนื่องจากสัญญาต่าง ๆ  มักมีภาระ
ผูกพันโดยตรงในเชิงกฎหมาย เช่น สัญญาการจ้างงาน สัญญาด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา หรือการให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในเชิงปฏิบัติน้ันมีโอกาสสูงมากทีจ่ะเกิดการผิดสญัญาในรูปแบบต่าง ๆ   น ามาซึ่งค าถามเดิมว่า 
มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการผิดสัญญาต่าง ๆ  ดัวยหรือไม่ 

ในทางปฏิบัตินั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีร่างของสัญญาระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ซึ่งข้อสังเกตที่ส าคัญคือเป็นที่น่าแปลกใจว่าสัญญาส่วนมากไม่ได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  จากกองกฎหมายของสถานศึกษาน้ัน นอกจากนี้ กรอบสัญญาส่วนมากมักจะถูกน ามาใช้กับการจัดการ 
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของทุกคณะ โดยมิได้มีการปรับแก้ไขให้เข้ากับบริบทของศาสตร์ของแต่ละ
คณะ เช่น รายละเอียดสัญญาจ้างส าหรับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์กับนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว น่าจะมีรายละเอียดจ านวนมากที่ต่างกันในสัญญา 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

1. สถานศึกษาควรมีการอบรมและให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ 
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันในสถานประกอบการที่อาจเข้าข่ายการกระท าผิดกฎหมาย 

2. สถานศึกษาควรมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นของการร่างสัญญาต่าง ๆ  
3. สัญญาการจ้างงานในระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของนักศึกษาแต่ละคณะ  

ควรจะมีการลงรายละเอียดที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานในศาสตร์ต่าง ๆ  
  



    

-123- 

เรื่อง:   Innovative Training for Work Integrated Learning in Electrical Engineering: 
Opportunities and Challenges 

โดย : Mr. GL Nickola, University of South Africa (South Africa) 
วัน  : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 13.30 น. - 13.55น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

Work Integrated Leaning (WIL) มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
หลาย ๆ  แขนง ซึ่งการเรียนรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และประสบการณ์ท างานน้ัน ท าให้ระดับ Diploma ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาและสถานประกอบการ ในประเทศ South Africa โดย 
สภาวิศวกรรมของประเทศ South Africa (Engineering Council of South Africa - ECSA)  ได้สร้าง
มาตรฐานใหม่ส าหรับการเรียนรู้ในรูปแบบ WIL ที่มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และการสอนมากข้ึน โดยเพิ่ม
หน่วยกิตเป็น 70 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัตงิานในสถานประกอบการได้ จากนั้นก็จะท า
การประเมินโครงการในปี ค.ศ. 2016 เพื่อวิเคราะห์โอกาสของความเป็นไปได้กับมาตราฐานใหม่ที่สร้างข้ึน 
และประเมินความส าเร็จที่เกิดข้ึน 

โดยใน 70 หน่วยกิตนั้นเป็น Innovative Training คือ การใช้วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะ 
WIL เท่านั้น ยังรวมถึงการสอนปฏิบัติโดยตรงตามทฤษฎี (Work-Directed Theoretical Learning) การ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหากรณีศึกษา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบการฝึกงาน (Workplace 
Learning) และ Simulation  นอกจากนี้ ยังมีโครงงานให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและท าส่งเป็นรายงาน 
(Portfolio) ด้วย 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สามารถน ามาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบ WIL โดยการจัดหลักสูตรให้มีหน่วยกิตต่าง
หากเพิ่มเติมแทนหน่วยกิตของการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยหน่วยกิตน้ีอาจเป็นการท า Project ที่เกี่ยวข้องการ
สายงานที่เรียน โดยต้องมีการใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แก้โจทย์ปัญญหา และฝึกปฏิบัติจริง เขียนออกมาเป็น
รายงานหรือเล่มโปรเจค เพื่อชดเชยการออกสหกิจศึกษา เช่น วิชาโครงงานปัญหาพิเศษ ในสถานประกอบการ 
โดยอาจจะเอาโจทย์จากสถานประกอบจากการส ารวจมาแก้ปัญหา เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีปัญหาที่ไม่สามารถ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เป็นต้น   
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เรื่อง:   Increasing the Capacity for Students from Equity Cohorts to Engage in WIL:  What Is 
Your Experience? 

โดย : Mr. Paul Scott, University of Newcastle (Australia) 
วัน  : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 14.00 น. - 15.00 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

WIL มีบทบาทส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้พร้อมกับการ
ท างานจริงในอนาคต โดย University of Newcastle (UON) มุ่งเน้นใช้ WIL ในการเรียนการสอนภายใต้
โครงการ “New Future Strategic Plan” เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบ WIL อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนั้นค่อนข้างจ ากัดอยู่บ่อยครั้ง ได้มีการวิเคราะห์ถึงอุปสรรค
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และพบว่าอุปสรรคส าคัญคือการที่นักศึกษามี
รายได้หรือสถานภาพทางรายได้ของครอบครัวค่อนข้างต่ า (Low SES) เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL นักศึกษาต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการจรงิ ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย 
และค่ากินอยู่ ในขณะที่ฝึกงาน  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส ารวจและหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคในการ
เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ของนักศึกษาที่มีรายไดต้่ า  ด้วยการสอบถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยให้เกิดแนวทางที่ดีข้ึนส าหรับนักศึกษา
เหล่าน้ี 

การแก้ปัญหาของ UON ในเรื่องนี้ ได้แก่  
1) การจัดการแก้ปัญหาในหลักสูตร คือ การท ากรณีศึกษา เช่น ท าโครงงานทางธุรกิจ (Project in Business) 
2) การสร้างความยืดหยุ่นของสถานประกอบการ คือ การจัดคอร์ส WIL ที่ยืดหยุ่น (Flexible WIL 

Course) เช่น นักศึกษาสามารถท าโปรเจคในองค์กรท้องถ่ิน และไม่จ าเป็นต้องนับช่ัวโมงในการ
ฝึกงาน 

3) การสนับสนุนนักศึกษาทางการเงิน (Financial Support) คือ จัดหาทุนให้กับนักศึกษาฝึกงานของ
ประเทศตนเอง (Domestic Students) ก าหนดเกณฑ์ส าหรับนักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับทุน เช่น 
จะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เทอมของการศึกษาที่นี่ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

อาจจะน ามาประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบ WIL โดยสถาบันการศึกษาควร
จัดหาสถานประกอบการที่มีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดหาที่พักให้กับนักศึกษา หรือไม่ก็
ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัย และจัดคอร์สที่ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไกลไปปฏิบัติงาน
ยังสถานประกอบการ เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการเงินให้สามารถได้เข้าร่วมการจัดการการเรียนรู้แบบ 
WIL และได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
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เรื่อง  :   The Significance of Work Integrated Learning in Enhancing Employability: Perceptions 
of Namibian English Graduates 

โดย :  Ms.  Petrina Bathomeus, Cape Peninsula University of Technology ( South Africa) , Mr. 
Carver Pop, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 13.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ :  

ณ University of Sciences and Technology ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน WIL เป็นระยะเวลา  
6 เดือน มีค่าเท่ากับ 60 หน่วยกิต ผู้น าเสนอผลงานจึงประสงค์จะวิจัยว่าการร่วม WIL มีผลต่อการจ้างงาน
หรือไม่ การด าเนินการวิจัยไดจ้ัดให้มีการแจกแบบสอบถามแก่บัณฑิตจ านวน 9 คน ที่จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ค าถามจากแบบสอบถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญและบทบาทของ WIL ต่อการเพิ่มโอกาสในการจ้าง
งานของบัณฑิต ความแตกต่างระหว่างการรับรูด้้านการท าโครงการที่เกี่ยวกบั WIL และประสบการณ์จริงที่ไดร้บั
จาก WIL รวมไปถึงข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างจากประสบการณ์ที่ได้รับจาก WIL และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การจ้างงานจริง 

การวิจัยพบว่าในประเด็นทักษะในการท างานจาก WIL บัณฑิตให้ความเห็นว่ามีความมั่นใจมากข้ึน 
สามารถจดัการเวลาได้ดีภายใต้ความกดดัน เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร  มีการท างานเป็นทมี มั่นใจในการตัดสนิใจ 
สามารถวางแผนและสรา้งนวัตกรรมในการท างาน และไดเ้พิ่มพูนทักษะความเป็นผู้น า  นอกจากนี ้บัณฑิตยังให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในสถานที่ปฏิบัติงานมีทักษะความท้าทายใหม่  ๆ  เพื่อพัฒนา เช่น การจัดการข้อขัดแย้ง การ
จัดการเด็กฝึกงาน ก าหนดการส่งงาน การท างานที่มีภาระงานหนัก และการท างานกับผู้คนที่มีบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน 

ในประเด็นประสบการณ์ที่ได้จาก WIL นักศึกษาคิดว่าตนเองไม่มีโอกาสได้เลือกพัฒนาสายงานที่ตน
มุ่งหวังไว้และบางคนก็เปลี่ยนสายงานไปเลย  และการขาดความสนใจในเนื้องานของตนเองอาจท าใหไ้ม่สามารถ
พัฒนาทักษะการท างานได้ ดังนั้น การเรียนรู้การพัฒนาด้านอาชีพอาจท าให้นักศึกษาสามารถเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการ 
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สรุป :  การพัฒนาด้านอาชีพนั้นมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นการลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีในห้องเรียน
และเช่ือมโยงการท างานจริงเข้าด้วยกัน WIL จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสามฝ่าย คือ 
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และนักศึกษา ในอนาคตหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะต้องมีการหารอื
กับสถานประกอบการต่าง ๆ   เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังด้านทักษะการท างานของนักศึกษาของ
สถานประกอบการเหล่าน้ันและสามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

1. ควรให้นักศึกษาท า Reflection เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความต้องการ และความสามารถของ
ตนเองระหว่างที่ร่วมกิจกรรม WIL เพื่อก่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและนักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์โดยมอบให้นักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การท างานและมีทักษะที่ดี
ในการรับมือกับสภาพการท างานมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษารุ่นหลังได้ฟัง  

3. สถานศึกษาควรจัดบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องสหกิจศึกษา และ
ช่วยเหลือในการประสานงานแก่นักศึกษา  
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เรื่อง  :   SAMUI MODEL:  Best Practice of Employability Enhancement through Work Based 
Learning on Samui Island, Thailand 

โดย :  Mr. Sakchai Pinpetch, Dusit Thani College (Thailand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.00 น. - 14.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

การเลือกอาชีพการท างานของนักศึกษา บ่อยครั้งที่นักศึกษาเลือกวิชาชีพตามเพื่อน สถาบันการศึกษา
ต้องมีบทบาทในการแนะน าสายวิชาชีพที่เหมาะสมแก่นักศึกษา เพื่อให้เลือกอาชีพที่ถูกใจและเหมาะสมกับ 
แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง 

ในด้านการเรียนการสอนมีเพียง 30% ของกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานจริง Samui Model จึงปรับรูปแบบการสอนในสาขาวิชา Hospitality and Hotel จากการนั่งเรียน
ในห้องเรียนเป็นการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ภายใต้ Concept Mix and Match มีการบูรณาการพื้นที่การเรียน
การสอนเป็น 3 ส่วน คือ การเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การฝึกปฏิบัติงานในประเทศมาเลเซีย และการ
ฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมหรือสปาในเกาะสมุย  ในรั้วมหาวิทยาลัย 2 ปี และในภาคอุตสาหกรรม 2 ป ี
60% ของ Samui Model เป็นการศึกษาทฤษฎีและการเรียนรู้เรื่องการจ าลองการฝึกปฏิบัติ  และ 40% เป็น
การปฏิบัติงานจริงในโรงแรม ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้จดัการแผนกต่าง ๆ   ของโรงแรม 
และ Supervisor  

จากรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว นักศึกษา 3 คน จาก 15 คนได้รับการจ้างงานระหว่างที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา และนักศึกษาได้มีบทบาทในการฝึกอบรมให้พนักงานในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานอยู่ โดย
น าความรู้จากการฝึกปฏิบัติงานมาถ่ายทอดความรู้ต่อไป Samui Model ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียน
ภาษาอังกฤษ  English for Communication เพื่อสร้างโอกาสในการท างานและการใช้ชีวิต ณ สถานที่
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

1. ควรสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่าง
เดียว โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกงานที่ชอบด้วยตนเองเพื่อได้ทดลองท างานก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน   

2. เน้นการเรียนรู้แบบ Work-based Learning  เปลี่ยนการเรียนในหอ้งเรียนใหเ้ปน็รูปแบบ Workshop 
เน้นการเสนอความคิดเห็น และถกประเด็นปัญหา  

3. แสวงหา Partner ภาครัฐ และเอกชนที่มีความเช่ียวชาญในสายงานเพื่อมาช่วยสอนนักศึกษาให้ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ 
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เรื่อง  : The Potential of a Kaizen-Based Training to Enhance Employability of Graduates from  
a University of Technology in South Africa 

โดย :  Ms. Fundiswa Nofemela, Mangosuthu University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.30 น. - 14.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ :  

เป็นการรายงานผลการศึกษาการใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen) เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานท าของบัณฑติ 
โดยศึกษาจากนักศึกษาสาขา Electrical Engineering Public Management and Information Management 
และ ICT จากมหาวิทยาลัยในประเทศแอฟริกาใต้จ านวน 80 คน โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรในการอบรมเป็นผู้เช่ียวชาญด้านไคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องที่
อบรมมีทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยเรื่องที่ปฏิบัติจะเกี่ยวกับการประกอบรถบรรทุก โดยการอบรมนี้ไม่มี
การประเมินแต่ใช้วิธีสะท้อนคิดในข้ันต่าง ๆ แทน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นว่าการอบรมนี้เปน็ประโยชน์
อย่างยิ่ง ช่วยให้เป็นผู้รู้เนื่องจากได้ปฏิบัติมากกว่าแค่ได้ความรู้ จึงน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสของการได้งานท าของ
บัณฑิตได ้  
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เรื่อง  :   Looking at Structured Reflection Methods and Tools towards the Enhancement of 
Work Integrated Learning as a Form of Experiential Learning 

โดย :  Ms. Jacqueline Scheepers, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 14.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

การสะท้อนคิดอย่างมีระบบ หมายถึงกระบวนการที่สร้างข้ึนอย่างรอบคอบ เพื่อท้าทายและแนะน า
นักศึกษาในการตรวจสอบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารการเรียนรู้ของพวกเขา การเช่ือมต่อ
ประสบการณ์เข้ากับเนื้อหา การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและทักษะและคุณค่าทางจริยธรรม และช่วย
นักศึกษาในการหาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการท างาน  จุดมุ่งหมายโดยรวมในองค์ประกอบการสะท้อนคิด 
คือการช่วยนักศึกษาในการจดจ าและตีความการเรียนรู้ของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีวิจารณญาณต่อ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตตามหลกั 6 ประการ ดังนี้ (Eyler ไจล์สและ 
Schmiede, 1996)  

1. เช่ือมโยง: การเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ในการให้บริการกับเนื้อหาหลักสูตร 
2. ต่อเนื่อง: การสะท้อนความเห็นทั้งก่อน ระหว่างและหลังโครงการ 
3. ท้าทาย: ควรท้าทายให้นักศึกษาคิดในรูปแบบใหม่ ๆ  เพิ่มค าถามใหม่ ๆ  และส ารวจวิธีใหม่ ๆ  ใน

การแก้ปัญหารวมทั้งการแก้ปัญหาสาธารณะ 
4. การฝึก:  ท้าทายนักศึกษาในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อม 'ปลอดภัย' 

ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษามั่นใจว่าจะได้รับความเคารพในความรู้สึก ความคิดเห็นของพวกเขา นักศึกษา
ต้องได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการที่ซับซ้อน 

5. บริบท:  เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการบริการการเรียนรู้โดยมั่นใจว่ากิจกรรมการสะท้อน คิด
เหมาะสมกับบริบทและการก าหนดโครงการในการออกแบบกระบวนการสะท้อนคิดต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ  เช่นความรู้และทัศนคติของนักศึกษาความต้องการของชุมชน  ผลการเรียนรู้และ
ข้อจ ากัด 

6. การสื่อสาร: การสะท้อนเชิงโครงสร้างควรให้โอกาสในการสื่อสารกับเพื่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
และหน่วยงานชุมชนและหน่วยงานบริการ 
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เรื่อง  :   Are our Graduates Ready for Work and Ready for Life?” 
โดย :  Ms. Lynette Steele, Toi Ohomai Institute of Technology (New Zealand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.35 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 

สาระส าคัญ :  

ท าไมเราต้องการทราบว่าผูส้ าเร็จการศึกษาของเราเตรียมพร้อมส าหรับการท างานหรือไม่? 
คุณค่าและความเกี่ยวข้องของการศึกษากับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมด 

- ให้กับนักศึกษา 
- อุตสาหกรรม / อาชีพ 
- เพื่อผู้ให้ทุน 
- เพื่อประเทศ          

ความพร้อม มองในด้านของ 

- เปลี่ยนโลก 
- โลกาภิวัตน์ 
- ทักษะทีส่ามารถถ่ายโอนได ้
- ความคล่องตัวของการปรับตัว 
- มีความแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้น 

เราเตรียมพวกเขาไว้เพ่ือท างานอย่างไร ? 

- การพัฒนาสหกิจศึกษา 
- กรณีศึกษา 
- จ าลองกิจกรรมในชีวิตจรงิ 
- WIL           
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เรื่อง  :  Developing a Rubric for Online WIL, Employability and Entrepreneurship Resources 
โดย :  Ms.  Helen Stephenson, Flinders University ( Australia) , Associate Professor Franziska 

Trede, Charles Sturt University (Australia) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  13.30 น. - 14.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด   
สาระส าคัญ : 

วัตถุประสงค์ของ Workshop คือเพื่อได้รับผลย้อนกลับในเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และข้อมูลแนะน าต่าง ๆ  เพื่อน าไปต่อยอดหรือพัฒนางานสหกิจศึกษาต่อไป 

ในการจัดการสหกิจศึกษายังคงเป็นประเด็นหลักในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก รัฐบาล 
หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ  ไดส้นับสนุนการลงทุนในด้านการวิจัย การจัดหาทรัพยากรและเครื่องมอืในการ
สร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งในการท างานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การด าเนินงาน 
สหกิจศึกษาอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณในบางเรื่อง Flinders University และ Charles Sturt 
University ประเทศออสเตรเลยี ได้รับทุนจาก Australian Cooperative Education Network (ACEN) เพื่อ
พัฒนาโครงการเว็บไซต์ของ ACEN  

ผู้น าเสนอต้องการพัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ในทุกด้าน  
Workshop ครั้งนี้จึงเป็นระดมความคิดเพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
ดังกล่าว ผู้น าเสนอเริ่มต้นสอบถามถึงค าส าคัญ (Keywords) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
มีการสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของแบบสอบถามของผู้น าเสนอว่าควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง 
ผู้เข้าร่วม Workshop จากหลายมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของประเทศของตนที่ใช้ใน
การจัดการสหกิจศึกษา นอกจากนี้ ผู้น าเสนอไดส้อบถามถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เว็บไซต์  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สถาบันการศึกษาที่ต้องการจัดท าเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาสามารถท า Workshop 
เพื่อระดมความคิดและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับท าฐานข้อมูลสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ท างานด้านสหกิจศึกษาโดยอาจท าการ  Workshop ในระดับสถาบัน ระดับเครือข่าย และ
ระดับชาติต่อไป 
  



    

-135- 

เรื่อง  :   Developing a Strategy to Enhance the Performance of Dual Vocational Education for 
the Northeast Region of Thailand 

โดย :  Ms.  Siraphob Chaokadian, Suranaree University of Technology (Thailand) , Dr.  Buratin 
Khampirat, Suranaree University of Technology ( Thailand) , Mr.  Carva Pop, Cape 
Peninsula University of Technology (South Africa) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  14.35 น. - 15.00 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ :  

เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลท าให้ต้องการผู้มีความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีมากข้ึนในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการก่อตั้งระบบอาชีวศึกษา (Vocational Education) ข้ึน ในปี พ.ศ. 2441 ซึ่งเป็นระบบ
การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเตรียมพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ระบบ
อาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาหลักของประเทศไทย และมีบทบาทข้ันพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ อีกทั้งยังสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะมีการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชาติอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจของภาคเหนือยังคงเจริญเติบโตค่อนข้างช้า สาเหตุหนึ่งอาจเปน็
เพราะการผลิตสินค้าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม  งานวิจัยนี้จึงเป็นการ ศึกษาเพื่อหาทักษะ
ต่าง ๆ  ของการศึกษาอาชีวศึกษาที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นสิ่งท้าทายระบบ
อาชีวศึกษาที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ในการน าเสนอยุทธศาสตร์ในระบบทวิภาคี  (Dual Vocational 
Education: DVE) ส าหรับภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนร่วมกับ
การฝึกงาน ระบบนี้จะสนับสนุนความต้องการเฉพาะด้านของนักศึกษาและความต้องการทักษะต่าง ๆ  ของ
ตลาดแรงงาน กระบวนการวิจัยใช้ Mixed-method Research ในการศึกษาข้อมูลการฝึกงานและสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพของระบบทวิภาคีที่เหมาะสมต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเลือกนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ 
ผู้เรียน และการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

ประเทศไทยอาจใช้หลักสูตรสหกิจศึกษามาประยุกต์ในระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย 



  
 

 

Concurrent Sessions H 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. 
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เรื่อง  :   WIL in Motion: Trigger Films to Deepen Critical Reflection of WIL Practices 
โดย :  Associate Professor Franziska Trede, Charles Sturt University (Australia) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 16.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 1 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถ่ิน   
3. อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ดร.การุณ สุขสองห้อง   
2.  ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย  

สาระส าคัญ : 

เป็น Workshop ที่น าเสนอการใช้หนังสั้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับ WIL โดยผู้น าเสนอได้พัฒนาหนัง
สั้นทั้งหมด 8 เรื่องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. An Anwanted Task 
2. Preparing for a Student 
3. I Have Got It Covered (เป็นเรื่องที่ใช้เปิดใน Workshop) 
4. How to Say It 
5. There is No Harm 
6. Mid-placement Visit 
7. Not Easy to Say 
8. The Last Day 

โดยใน Workshop ผู้น าเสนอได้เสนอหนังสั้นเรื่อง I Have Got It Covered เปิดเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้น
จะให้เข้าร่วม Workshop ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนเห็นพ้องกันว่าเป็นเทคนิคในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการท างานจริง (Workplace Learning: WPL) ที่ดีมาก เพราะมีการน าเสนอทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง ทั้งนี้ 
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูตัวอย่างของหนังสั้นทั้ง 8 เรื่องได้ด้วยการค้นจาก Google โดยใช้ค าส าคัญ (Ketwords) ว่า 
WPL in Motion หรือเข้าโดยตรงได้ที่ URL  https://www.csu.edu.au/efpi/home/wpl-in- motion 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาสร้างหนังสั้นเพื่อให้ความรู้เรื่อง CWIE ในบริบทของไทยและใช้ 
นักแสดงอาชีพเพื่อให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วม 

2. ใช้หนังสั้นร่วมกับการท ากจิกรรมในห้องเรยีน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแสดงความคิดเห็น 
3. สถาบันการศึกษาอาจส ารวจจเพื่อหาสถานการณ์ (Situation) ส าคัญที่ควรท าเป็นหนังสั้นให้

นักศึกษาดูระหว่างการเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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เรื่อง  :   A Flipped WIL Model for IT Postgraduate Students: Bringing Industry into the University 
โดย :  Ms. Christabel Gonsalvez, Monash University (Australia) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย  

สาระส าคัญ :  

มหาวิทยาลัย Monash ได้น า WIL มาใช้เมื่อ 2 ปีที่แล้วกับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
สานสนเทศจ านวนประมาณ 200 คน และจะมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยใช้ WIL Template ของ
หลักสูตรปริญญาตรีที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากหลักสูตร WIL สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับ
นักศึกษา ประสบการณ์การท างาน และเพิ่มโอกาสในการได้งานท า มิใช่เพียงแค่เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษา
เพื่อให้ได้งาน แต่เพื่อให้เขาท างานได้จริง และเนื่องด้วยคณะ IT เน้นเรื่องการให้บริการสังคม จึงใช้ IT ในการ
เก็บข้อมูล  

Flipped WIL Model ประกอบด้วย Environment โดยจะมีพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม
ใน Studio ในมหาวิทยาลัย มี Project ให้นักศึกษาท า และภาคอุตสาหกรรม (Industry) ส่งทีมเข้าร่วมในแต่
ละห้องเพื่อช่วยนักศึกษาพัฒนาทักษะ กระบวนการ โดยช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยถามค าถามและให้ผลป้อนกลับ 
(Feddback) กับนักศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอน สิ่งที่ท า พัฒนาทางด้านการติดต่อสื่อสารและ เทคนิคต่าง ๆ  ด้าน IT 
(ใช้โปรแกรม Hackathon) เพื่อให้ได้ทักษะที่สามารถท างานได้   

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :   

การท า WIL ในหลักสูตรปริญญาโท โดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีการท างานเป็นทีม มีโครงงานโดยให้
นักศึกษาเสนอลักษณะของโครงงานที่จะท า และมีคนจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นพี่เลี้ยง จะท าให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ  เช่น ทักษะทางด้านการท างานเป็นทีม การสื่อสารและเทคนิคการโปรแกรม
ทางด้าน IT เป็นต้น           
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เรื่อง:   Exploring the Efficacy of Blogging as a Reflective tool:  A Case Study of Workplace 
Based Learning at the Cape Peninsula University of Technology 

โดย : Mrs. Lauren Olivia Davids, Cape Peninsula University of Technology (South Africa) 
วัน  : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  : 16.00 น. - 16.25 น. 
ห้อง  : Chiangmai Room 2 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 
2. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส 

มหาวิทยาลัยสยาม 
1. ดร.นันทิรา  ภูขาว 
2. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 

สาระส าคัญ :  

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาด โดยจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสานความรู้ทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบ WIL 
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการท างาน อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลา่วมี
ข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ ไม่สามารถสะท้อนถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการได้ นักศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และนักศึกษาขาดปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา 
ดังนั้น Cape Peninsula University of Technology จึงได้มีการใช้บล็อก (Blogging) ในการจัดการการ
เรียนรู้แบบ WIL กับกลุ่มนักศึกษาคณะการโรงแรม  

ในศตวรรษที่ 21 มีการใช้บล็อกบนเว็ปไซต์ (Web 2.0 Technology) กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งการใช้
บล็อกจะท าให้นักศึกษาสามารถเขียนเรื่องต่าง ๆ  ในบล็อกเหมือนกับการเขียนไดอารี่ บล็อก (Blogging) 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในในการประเมินรูปแบบหนึ่ง คือ การแสดงผลการสะท้อนคิด (Self-reflection) ของ
นักศึกษาฝึกงาน อันเนื่องมาจากการโพสต์ข้อความลงไปบล็อก ช่วยให้เห็นปฏิกิริยาจากภายนอกช้ันเรียน และ
สถานประกอบการ ในวันศุกร์ได้ก าหนดให้เป็นวันพิเศษ (Free Fridays) ที่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานสามารถ
เขียนอะไรได้ในบล็อก (Blogging) และจะมีอยู่ 1 วันที่ให้นักศึกษาจะได้รับเชิญให้เข้ามาสัมภาษณ์ความรู้สึก
เป็นการส่วนตัว (One on One Semi-structured Interview) 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยสามารถใช้บล็อก (Blogging) เป็นช่องทาง ในการสื่อสารระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานได้ เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้ LINE หรือ MSN 
เนื่องจากสามารถสื่อสารได้รวดเร็วกว่า  
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เรื่อง  :   Aligning Cooperative Education with Professional Licensure Requirements 
โดย :  Prof. Alexander Christoforidis. University of Cincinnati (United States) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

ในสาขาวิชาชีพสถาปนิกนั้นปกติมีความต้องการใบประกอบวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่ง  
ณ University of Cincinnati นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้เวลา 2 ปี ในการฝึกปฏิบัติงาน  และใน
การสอบของนักศึกษาจะมีการประเมินจากความต้องการพื้นฐานด้านประสบการณ์การท างานด้วย  

ปกติแล้วการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพต้องใช้เวลาถึง 13.3 ปี ท าให้กระทบกับสาขา
วิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในขณะที่สถาปนิกในรุ่น Baby Boomer ก าลังเข้าสู่วัยเกษียณ  

จากปัญหาดังกล่าว University of Cincinnati และ มหาวิทยาลัยอีก 16 แห่งที่เปิดการสอนด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอว่าควรให้นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาร่วม Architecture Co-op Program เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาก
การท างาน ทั้งนี้  บริษัทช้ันน าที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานอาจได้ประสบการณ์ที่ไม่คงเส้นคงวาเมื่อเทียบกับบริษัท
ขนาดเล็กที่จะถามนักศึกษาว่าต้องการฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมในด้านไหนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ 95% ของ
เป้าหมายของนักศึกษา คือการได้ใบประกอบวิชาชีพและได้ฝึกปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมที่ถูกแนวทาง ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีการตั้งเป้าหมายของการเรียนและมีความตระหนักว่านักศึกษาต้องการเรียนอะไรด้านวิชาชีพ  
เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่เรียกว่า Self-directed Learning  ในส่วนของการสนับสนุนจาก
บริษัท บริษัทต้องค านึงว่าทักษะและประสบการณ์ด้านใดที่นักศึกษาพึงมีและให้ความรู้ในด้านทักษะดังกล่าว 
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการฝึกงาน 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจาก Architecture Co-op Program คือ การสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษาและนักศึกษาได้รับความน่าเช่ือถือจากนายจ้าง รวมไปถึงนักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การเรียนและพัฒนาสายวิชาชีพของตน  
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :           

1. ใช้กระบวนการ Reflection เป็นเครื่องมือในการศึกษาความต้องการของนักศึกษา  

2. แสวงหาวิธีการที่อ านวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตท างานให้แก่นักศึกษาเพื่อไปท างาน

ก่อนที่จะจบการศึกษาในสาขาที่สามารถจะท าได้ เช่น สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้ทดลองท างาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท างาน โดยศึกษาโมเดลของ 

University of Cincinnati  

3. จัดหาข้อมูลของสถานประกอบการณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกสถานที่ท างานที่

หลากหลาย 

4. ให้ข้อมูลเรื่องสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาในช่วงต้นของการเรียนโดยไม่ต้องรอให้ถึงปี 3  
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เรื่อง  :   Talent Mobility for Education Development 
โดย :  Dr. Duangporn Sompongse, Western Digital (Thailand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 16.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 3 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
3. ดร.นฤมล  รักษาสุข 

สาระส าคัญ : 

โครงการ Talent Mobility for Education Development จัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนไปสู่ Knowledge based Company สามารถท างานวิจัยเชิงลึกที่มีมิติที่หลากหลายมากข้ึน เพื่อ
สนับสนุนหน่วยงาน Research and Development ด้านวิศวกรรม หรือสายงานการผลิต ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ความสนใจด้านการวิจัย อาทิ Automation Technology Big Data Material Sciences Mechanical 
Design Adhesive Technology เป็นต้น  

ประโยชน์ของการท าโครงการดังกล่าว คือ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ความรู้ และทักษะการท างาน
ในสาขาวิชาที่หลากหลาย รวมไปถึงวัฒนธรรมของภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือรวมไปถึง Center of Excellence ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเครือข่ายด้านงานวิจัย และ
ภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  มีผลงานการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย  
จ านวน 21 ผลงาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยอีก 18 สถาบัน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

 สนับสนุนการสร้างงานด้านการวิจัยระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน 
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เรื่อง  :   How can the WACE global network support your international exchange needs? 
โดย :  Professor Gayle Elliott; University of Cincinnati; Mr. Marty Ford, WACE; Ms. Keiko Saito, 

WACE Japan Office; Ms. Kristina Sandstrom; University of West 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 16.30 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 4 
สรุปและเรียบเรียงโดย : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล 
2. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์   

สาระส าคัญ :  

คุณ Marty แนะน าผู้น าประเด็นและเปิดประเด็นเพื่อให้ผู้ฟังได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
คุณ Gayle เริ่มการน าเสนอโดยให้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งได้มีการขยายไปสู่นานาชาติ เช่น  
ส่งนักศึกษาไปยังประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น  ๆ บางครั้งก็เกิด
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ เช่น ออสเตรเลียและสวีเดน จากนั้นคุณ Keiko ได้น าเสนอว่าในประเทศญี่ปุ่นมี
การพัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออกไปต่างประเทศน้อยมาก โดยในรอบ 20 ป ีไดเ้น้นภายในประเทศ และ
ไม่ได้ฝึกงานยาวนานนัก การฝึกงานของนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาสั้นมากเพียง 2 สัปดาห์ก็มี ปัจจุบันได้
จัดต้ัง WACE Japan เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นท าสหกิจศึกษานานาชาติ มีการเรียนรู้
จากประเทศไทยด้วยความร่วมมือจาก WACE-ISO@SUT เป็นต้นแบบ แต่ท าได้ช้ามาก ดังตัวอย่างที่ท ากับ  
เวสเทิร์น ดิจิตอลมาเป็นเวลา 3 ปี จากปีแรกมีเพียงคนเดียวจาก Nagaoka University of Technology ในปี
ที่ 2 ก็มีเพียงคนเดียว แต่ในปีที่ 3 จะมีจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แม้จะช้าแต่การที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มี
นโยบายสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้ออกไปฝึกงานนอกประเทศ เพราะแนวโน้ม Globalization 
ซึ่งหากเป็นนโยบายแล้วน่าจะดีข้ึน  

สุดท้ายคุณ Kristina ได้เสนออีกมุมว่า นักศึกษายังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ในการออกไปสหกิจศึกษา
นอกประเทศ ต้องมีการแนะน า และให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองด้วย ดังนั้น  การจัดหกิจศึกษานานาชาติต้องใช้เวลา
เช่นเดียวกับญี่ปุ่น อาจต้องใช้ความอดทนและความพยายามสูง จึงได้ขอความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้อง 
พร้อมถามถึงการแนะน าให้ WACE ได้ช่วยเหลือ และในที่ประชุมมีผู้เสนอว่า การจัดสหกิจศึกษามีจุดส าคัญคือ 
การท าข้อตกลง MOU กับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยในประเทศที่จะส่งนักศึกษาไปอันมีผลกับการ
ท าวีซ่า การที่ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติไปต้องมีการสอบถามถึงเบี้ยเลี้ยงด้วย และมีการเสริมจากที่
ประชุมว่า ควรมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประสาน เช่น WACE ที่มีสาขาในบางประเทศเป็นผู้ออกเอกสารรับรอง
ในการด าเนินการขอวีซ่าแบบการศึกษา พร้อมเสนอให้จัดการฝึกอบรมแบบ Training the Trainer ให้แก่
สมาชิกเพื่อรู้ถึงกระบวนการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ มีการเสนอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรู้ ข้อมูล
กรณีศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งยังขาดความช านาญหรือบุคลากรจะได้ช่วยกันได้ และ
สุดท้ายควรให้ WACE เพิ่มความสนใจในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มากกว่าน้ี    
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย : 

น่าจะเกิดประโยชน์หากมีหน่วยงานกลางเป็นหน่วยงานที่สามารถออกเอกสารรับรองได้เลย ไม่ต้องรอ
เอกสารจากมหาวิทยาลัยในประเทศ เพราะไม่สามารถก าหนดกรอบเวลาได้  
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เรื่อง  :   Creating Strategies for Competitive Advantages of Cooperative Education Teachers: A 
Case Study of Higher Buddhist Education in Thailand 

โดย :  Ms.  Phanommas Bamrungsin, Mahamakut Buddhist University (Thailand) , Dr.  Buratin 
Khampirat, Suranaree University of Technology (Thailand) 

วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  15.30 น. - 15.55 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ :  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพื่อหากลยุทธ์ในการปรับใช้กับความร่วมมือทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นความสนใจพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา  ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบ Mixed Method โดยมีค่าความพึงพอใจ 5 ระดับของ Likert 
Scale เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างจ านวน 55 คน รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 8 ตัวแปร และมีผลการวิจัยที่เป็นกลยุทธ์ 5 ประเด็นส าคัญคือ  

1. การผลิตบุคลากรด้านสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. การได้บุคลากรด้านสหกิจศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะด้าน  
3. การปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรด้านสหกิจศึกษา  
4. การพัฒนาเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน  
5. กระจายบุคลากรด้านสหกิจศึกษาไปยังศูนย์สหกิจศึกษาทั่วประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 ผู้น าเสนอแสดงทัศนคติเกี่ยวยุทธศาสตร์ 5 ด้านนี้ว่าสามารถด าเนินการและเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ อีกทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

สมาคมสหกิจศึกษาสามารถน ากลยุทธ์ที่ได้จากการน าเสนอครั้งมาปรบัใช้ในการสร้างบคุลากรทางด้าน
สหกิจศึกษาของสมาชิกเครือข่าย 
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เรื่อง  :   The Study of Reflective Thinking: A Case study of Suranaree University of Technology 
โดย :  Ms. Kamonwan Banditsatisan, Suranaree University of Technology (Thailand) 
วัน  :  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา  :  16.00 น. - 16.25 น. 
ห้อง  :  Chiangmai Room 5 
สรุปและเรียบเรียงโดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

1. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย 

2. อาจารย์ทับกฤช   ขุมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. อาจารย์เบญจมาศ สอนค า 

2. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด 
สาระส าคัญ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 
กว่า 20 ปี โดยจัดระบบการศึกษาเป็น 3 ภาคการศึกษา และมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวนหลายร้อยคนต่อ
ภาคเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาและสะท้อนความคิดของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 6 คนซึ่งก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2558 แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 2 คน นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 2 คน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจ านวน 1 คน และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาจ านวน 1 คน  กลุ่มตัวอย่างมี GPAX อยู่ระหว่าง 2.00-2.50  ทั้งนี้  นักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใช้ทฤษฎี Gibbs’ Reflective Cycle ซึ่งประกอบด้วยการเขียน
สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา การอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการอภิปรายคู่
ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 ระเบียบวิจัยคือ การเปรียบเทียบข้อค้นพบและการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิด ข้อมูล  
(Triangulation and Typological Analysis)  ผลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันในเรื่องของข้อดีของการสะท้อนความคิดตามแนววิธีสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) ที่
แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเทศไทย :  

การที่นักศึกษามีการแสดงความคิดเพื่อสะท้อนถึงการจัดการสหกิจศึกษาจะท าให้สามารถปรับปรุง 
สหกิจศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 



  
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



  
 

 

 

 

 

 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก

ครั้งท่ี 20 
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Thai-WACE Organizing Committee 

20th WACE World Conference 2017 

Chiang Mai, Thailand 

ประกาศคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ 

ในการจดัประชุมวิชาการสหกิจศกึษาโลก ครั้งที่ 20 
------------------------------------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 บรรลุตามวัตถุประสงค์  และการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  คณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
ในการจัดการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี ้

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน สมาคมสหกจิศึกษาไทย ที่ปรกึษา 
2. ดร. นฤมล  รักษาสุข สมาคมสหกจิศึกษาไทย ประธานคณะอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกลุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร  ผดุงถ่ิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรสีุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี อนุกรรมการ 

6. ดร.การุณ  สุขสองห้อง มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

7. ดร. เจษฎา ทิพย์มณเฑียร สมาคมสหกจิศึกษาไทย อนุกรรมการ 

8. ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 

9. ดร.นันทริา  ภูขาว มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 

10. ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ 

11. ดร.วรัญพงศ์  บุญศิริธรรมชัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

12. อาจารย์นิตยา  เปล่งเจริญศิริชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ 

13. อาจารยเ์บญจมาศ สอนค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

อนุกรรมการ 

14. อาจารย์ทบักฤช   ขุมทรัพย ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ 

15. อาจารย์ธีราทร  ซนีเยง็ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

อนุกรรมการ 

16. อาจารย์ทรงสิทธ์ิ  สอนรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

อนุกรรมการ 

17. นางสาวพีรนุช  พุฒตาล บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อนุกรรมการ 

18. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ ์ บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อนุกรรมการ 
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19. นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ อนุกรรมการ 

20. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธยศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ อนุกรรมการ 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารรีักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี อนุกรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวเกศินี เกิดถาวร สมาคมสหกจิศึกษาไทย ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
23. นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
คณะอนุกรรมการดงักล่าว มีหน้าที่ดังนี ้
1. ประสานงานด้านวิชาการในการด าเนินการจัดเตรียมและจัดการประชุมวิชาการสหกจิศึกษาโลก 

ครั้งที่ 20   
2. เข้าร่วมการประชุมตลอดของการประชุมวิชาการสหกจิศึกษาโลก ครั้งที่ 20   
3. น าเสนอรายงานผลประจ าวัน จากการประชุมวิชาการสหกจิศึกษาโลก ครั้งที่ 20   
4. ด าเนินการรวบรวมและติดตามสาระของการประชุมวิชาการฯ และจัดท าสรปุรายงานวิชาการ

จากการประชุมวิชาการสหกจิศึกษาโลก ครั้งที่ 20   
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่      4    พฤษภาคม พ.ศ.  2560 เป็นต้นไป 
  ประกาศ ณ วันที่    4     พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

 
                       

 
(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน) 

นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
จัดประชุมวิชาการสหกจิศึกษาโลก ครั้งที่ 20 

  
 



  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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 สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
เลขที่  55/33  เมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 5 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 


