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WIL คอือะไร  

 
WIL ยอมาจาก Work Integrated Learning เปนการผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณทํางานทาง

วิชาชีพนอกหองเรียนกับการเรียนในหองเรียนอาจอยูในรูปของการศึกษาวิจัย การฝกงาน สหกิจศึกษา การ

ทํางานเพื่อสังคม การทํางานในสถานประกอบการหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน 

Kramer, M. and Usher, A., 2011:  

Work-integrated Learning and Career-Ready Students: Examining the Evidence 

 

เปนสถานการณที่รวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เขาดวยกันภายใต

สภาพแวดลอมของการทํางานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา 

Franz, J., 2007 

Work Integrated Learning for Design: A Scholarship of Integration 

 

เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการ 

ทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตทีแ่ทจริงของการทํางาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 51  

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ 

การเรียนรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) 

 

เงื่อนไขของ WIL 

 
1) ตองมีการผสมกลมกลืน มีจุดรวม และหลอมรวมกันระหวางความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนใน

หองเรียน 

กับประสบการณทํางานหรือฝกปฏิบัติทางวิชาชีพนอกหองเรียน 

2) ตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร 

3) ตองอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานจริง 

4) งานท่ีฝกปฏิบัติตองเปนงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได  
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รูปแบบของ WIL 

 
แบงกลุมตามโอกาสการไดเรียนรูประสบการณการทํางานของนักศึกษาในระหวางการเรียนเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

1. ประสบการณการทาํงานแบบมีโครงการสราง (Structured Work Experiences) ไดแก สหกิจ

ศึกษา การฝกงาน การฝกภาคสนาม ผูชวยวิจัย และผูชวยสอน 

2. ประสบการณการทาํงานแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Work Experiences) ไดแก งาน

อาสาสมัคร การทํางานในโรงเรียน และการทาํงานภาคฤดูรอน 

Kramer, M. and Usher, A., 2011: 

Work-Integrated Learning and Career-Ready Students: Examining the Evidence 
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รูปแบบการดําเนินการของ WIL  
สุเมธ แยมนุน (2547) ไดสรปุรูปแบบของ WIL ไวดังนี้  

 

รูปแบบของ WIL รายละเอียด 
กิจกรรม/

รายวิชา 
ระยะเวลา 

จํานวน 

หนวยกิต 

1. การกําหนดประสบการณกอน

การศึกษา (Pre-course 

Experience) 

- เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดเขาไปสัมผัสประสบการณ เพ่ือเรียนรูบทบาทของผูประกอบอาชีพท่ีผูเรียน

สนใจ กอนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือกอนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถจัดเปนสวนหนึ่งของรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและจัดควบคูกับประเภทอื่นเพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการทํางานที่สมบูรณ 

- เปนกิจกรรม

ในรายวชิาทั้ง

ภาคทฤษฎี

และ

ภาคปฏิบัต ิ

1 วัน ถึง 2 

สัปดาห 

- 

2. การเรียนสลับกับการทํางาน 

(Sandwich Course) 

 

- เปนระบบการเรียนการสอนท่ีสลับการเรียนในชั้นเรียนกับการทํางานในสภาพจริงอยางตอเนื่องตลอด

หลักสูตร เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูจากชั้นเรียนไปประยุกตใชในการทํางานและนําประสบการณจาก

การทํางานกลับมาเปนประเด็นการสอนในชั้นเรียน โดยผูเรียนตองมีตําแหนงงานที่สูงขึ้น หรือซับซอนขึ้น

ตามชั้นปหรือรายวิชาท่ีศึกษา   

- เปนหลักสตูร

ทางวิชาชีพ 

  หรือ 

- เปน

ปฏิบัติการที่มี

รายวิชา

ภาคปฏิบัต ิ

- ตลอดลัก

สูตร 

   หรอื 

- อยางนอย 1 

ปการศึกษา 

ไมนอยกวา 

36 หนวยกิต 

2.1 แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) - เปนการเรียนในสถานศึกษาควบคูกับการทํางานในสภาพจริงตลอดหลักสูตร  สลับการเรียน

กับการทํางาน

ในละสัปดาห 

เชน ใน 1 

สัปดาห เรียน

ภาคทฤษฎ ี2-
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รูปแบบของ WIL รายละเอียด 
กิจกรรม/

รายวิชา 
ระยะเวลา 

จํานวน 

หนวยกิต 

4 วัน สลับกับ

ทํางาน 2-4 

วันควบคูกับ

การเรียน

ภาคปฏิบัต ิ

2.2 แซนวิชแบบหนา (Thick 

Sandwich) 
- เปนการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Academic Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการทํางาน (Work 

Term) ในสภาพจริง 

 สลับภาคการ

เรียนวิชา

ภาคทฤษฎีกับ

ภาคการ

ทํางานควบคู

กับการเรียน

ภาคปฏิบัติใน

ระบบไตรภาค 

หรือจตุรภาค 

3. สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) 

 

- เปนการจัดรายวิชาท่ีใหประสบการณทางวิชาชีพแกผูเรียน โดยอาศัยความรวมมือกับสถานประกอบการ

ภายนอกสถานศึกษาดวยการทํางานจริงเต็มเวลา มีทั้งแบบสลับภาคการเรียนกับภาคการทํางานและแบบ

ทํางานตอเนื่องระยะยาว  

 

 

- เปนรายวิชา

การฝกงาน

หรือการฝก

ภาคสนาม 

1 ภาค

การศึกษาขึ้น

ไป 

ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

4. การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการ

ติดตามพฤติกรรมการทํางาน 

(Cognitive Apprenticeship or 

- เปนกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูประสบการณจากพฤติกรรมการทํางานของผูที่ประสบความสําเร็จในการ

ทํางานแลวหรือเปนบุคคลตนแบบ ดวยการสังเกตการพูดคุย และทํางานรวมกันสามารถจัดเปนสวนหนึ่ง

- เปนกิจกรรม

ในรายวชิาทั้ง

1 วัน ถึง 2 

สัปดาห 

- 
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รูปแบบของ WIL รายละเอียด 
กิจกรรม/

รายวิชา 
ระยะเวลา 

จํานวน 

หนวยกิต 

Job Shadowing) ของรายวชิาแกนของหลักสูตรและจัดควบคูกับประเภทอื่นเพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการทํางานที่สมบูรณ    

 

ภาคทฤษฎี

และ

ภาคปฏิบัต ิ

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม (Joint Industry 

University Course) 

- เปนระบบการเรียนการสอนท่ีรวมกันจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษากับ

องคกรรวมผลิตที่มีองคความรูในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือใหผูสําเรจ็การศึกษามีผลลัพธการเรียนรูตรงตามที่ 

ตกลงกันไว  

 

- เปนหลักสตูร

ทางวิชาชีพ 

  หรือ 

- เปน

ปฏิบัติการที่มี

รายวิชา

ภาคปฏิบัต ิ

ขึ้นอยูกับ

ขอตกลง

รวมกัน 

ไมนอยกวา 

36 หนวยกิต 

6. พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงาน

ฝกงาน (New Traineeship or 

Apprenticeship) 

- เปนรายวิชาเพื่อเตรียมผูเรียนในตําแหนงงานที่สถานประกอบการ ตองการกอนสําเร็จการศึกษา โดยผูเรียน

ควรไดงานทําในตําแหนงนั้นทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 

- เปนรายวิชา

การฝกงาน

หรือการฝก

ภาคสนาม 

1 ภาค

การศึกษาขึ้น

ไป 

ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

7. การบรรจุใหทํางานหรือการฝก

เฉพาะตําแหนง (Placement or 

Practicum) 

 

- เปนรายวิชาที่เนนใหผูเรียนทํางานหรือฝกงานเฉพาะตําแหนงในสภาพจริงหลังจากที่เรียนในสถานศึกษาไป

แลวระยะหนึ่ง โดยผูเรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธกับงานควบคูไปดวย 

- เปนรายวิชา

การฝกงาน

หรือการฝก

ภาคสนาม 

1 ภาค

การศึกษาขึ้น

ไป 

ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 

 
- เปนรายวิชาหรือสวนหนึ่งของรายวิชาที่ใหผูเรียนทํางานในชุมชน หรือพื้นที่เชิงภูมิประเทศในรูปแบบตาง ๆ 

ดวยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษาโดยการปฏิบัติงานภาคสนามแตละชวงจะมีความตอเนื่องจากงาย

ไปยากเมื่อชั้นปของผูเรียนสูงขึ้นตามลําดับ 

- เปนกิจกรรม

ในรายวชิา

ภาคปฏิบัติ 

- ครั้งละ 2 

สัปดาห ถึง 

2 เดือน  

ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 
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รูปแบบของ WIL รายละเอียด 
กิจกรรม/

รายวิชา 
ระยะเวลา 

จํานวน 

หนวยกิต 

 หรือรายวิชา

การฝกงาน

หรือการฝก

ภาคสนาม 

หรือ  

- 1 ภาค

การศึกษา 

9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี (Post-course 

Internship) 

- เปนรายวิชาท่ีเนนใหผูเรียนทํางานในสภาพจริงหลังจากเรียนในสถานศึกษาครบตามหลักสูตรแลวและอยู

ในชวงสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาโดยผูเรียนสามารถเรียนรายวชิาที่มีเนื้อหาสัมพันธกับงานควบคูไปดวย  

 

เปนรายวิชา

การฝกงาน

หรือการฝก

ภาคสนาม 

1 ภาค

การศึกษาขึ้น

ไป 

ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 
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การเลือกประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
 สถานศึกษาและแหลงเรียนรูสามารถเลือกประเภทการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ทํางานไดตามความเหมาะสมอาจจะเลือกใชตั้งแต 1 ประเภทหรือมากกวานั้น โดยมีเกณฑในการพิจารณา 

ดังน้ี (เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน, 2561) 

 1. ผลลัพธการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน (Learning outcomes) ท้ังที่ระบุในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) และตามความตองการของแหลงเรียนรูในสภาพจริง 

 2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สามารถเลือก

ประเภทของการบูรณาการกับการทํางานตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร แตละหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการของอาจารยจาก

หนวยงานภายนอกที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีท่ีหนวยงานนั้นรวมผลิตหลักสูตรดวย ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 

 3. การเลือกเพียงกิจกรรมกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course experience) หรือการ

ฝกที่เนนการเรียนรูหรือติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive apprenticeship or job shadowing) อาจ

ทําใหหลักสูตรไมเกิดการบูรณาการกับการทํางานโดยสมบูรณ เนื่องจากเปนเพียงการเรียนรูในบรบิทอาชีพของ

ผูเรียน ผูเรียนยังไมสามารถประยุกตใชความรูไดจริง การจัดท้ังสองประเภทควรจัดควบคูกับประเภทอื่นๆ 

เพื่อใหหลักสูตรมีการบูรณาการกับการทํางานไดอยางสมบูรณ 

 4. ประเภทแหลงเรียนรูในสภาพจริงที่จําเปนในแตละหลักสูตรตองคํานึงผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

ที่กําหนดไวเปนหลัก 

 5. ความพรอมของสถานศกึษาทั้งดานนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเปน และ

ความคลองตัวในการบริหารจัดการ ตลอดจนเครือขายความรวมมือกับแหลงเรียนรูในสภาพจริงท่ีมีความ

เขมแข็ง หากขาดปจจัยเหลานี้อาจเกิดความยุงยากในการจัดประเภทที่มีการบูรณาการกับการทํางานอยาง

เขมแข็ง 
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ภาพที่ 1 ความรวมมือในการจัดดารเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

เปนเปาหมาย  

ที่มา: อลงกต ยะไวทย, 2560 
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ภาพที่ 2 การจัดประเภทการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในแผนการเรียน 1 ปการศึกษา 

ที่มา: เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน, 2561 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต

ตอนบน, 2561) มีกระบวนการและรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู 

แนวทางของสถานศึกษา 

แนวทางของหลักสูตร 

แนวทางของคณาจารย 

แนวทางของแหลงเรียนรูในสภาพจริง 

แนวทางของผูเรียน 

ตัวบงชี ้1 : สถานศกึษาตองมีความพรอมในดาน

นโยบาย หลักสูตร คณาจารย บคุลากร 

งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

เพ่ือใหผูเรียนไดรับการจัดการเรียนเชิงบูรณาการ

กับการทํางานบรรลตุามผลลัพธการเรียนรูท่ีวางไว 

ตัวบงชี ้1 : เปนหลักสูตรท่ีตอบสนองความ

ตองการของผูใชบณัฑิตหรอืผูเรียนหรือองคกร

วิชาชีพ 

ตัวบงชี ้2 : มีการกําหนดผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรียนไวในหลักสูตร 

ตัวบงชี ้1 : คณาจารยมีความพรอมและมี

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

ตัวบงชี ้2 : คณาจารยมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับการดําเนินงานของแหลงเรียนรูในสภาพ

จริง 

ตัวบงชี ้1 : ผูเรยีนมีความพรอมและมีสมรรถนะ

ในการเรียนแบบ WIL 

ตัวบงชี ้2 : การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

ตองกําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้นการ 

ผูเรียนเปนรายบุคคลและภาพรวม 

ตวับงชี ้1 : แหลงเรียนรูในสภาพจรงิ เชน สถาน

ประกอบการ ชุมชน บุคคลตนแบบ พื้นที่เชงิภูมิ

ประเทศ หรือการทํางานบนระบบอินเตอรเนต็มี

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

เพ่ือใหผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนด  

ตวับงชี ้2 : บุคลากรของแหลงเรยีนรูในสภาพจริง 

ตองมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ

สอนแบบ WIL และสามารถกํากับติดตามและดูแล

ผูเรียนใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูได 
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ระหวางการจัดการเรียนรู 

หลังการเรียนรู 

ตัวบงชี ้1 : ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค  

ตัวบงชี ้2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ตองมีแนวทางทาํใหผูเรยีน

บรรลุผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด 

ตัวบงชี ้1 : มีแนวทางการวัดผลและประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

ตัวบงชี ้2 : มีแนวทางการวัดผลและประเมนิผลลัพธของหลักสตูรที่สามารถนาํไปปฏิบัตไิด

จริง 

ตัวบงชี ้3 : มีแนวทางการวัดผลและประเมนิผลลัพธการเรยีนรูของผูเรียนที่สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

ตัวบงชี ้4 : มีการกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพื่อปองกันและ

แกปญหาที่เกิดขึ้นอยางมปีระสิทธิภาพ 

ตัวบงชี ้5 : มีการปรับปรงุอยางตอเนื่องท้ังในสวนของผูเรียน สถานศึกษา และแหลง

เรียนรูในสภาพจริง 
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กระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญของ WIL 
 

การเตรียมการกอนจดัการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู หลังการเรียนรู 

1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ทํางานที่จัดใหนักศึกษาตองมีการผสมกลมกลืนหรือหลอม

รวมกันระหวางความรูทางทฤษฏีท่ีไดจากการเรียนใน

หองเรียนกับประสบการณทํางานหรือฝกปฏิบัติทาง

วิชาชีพนอกหองเรียน 

2) งานท่ีนักศึกษาฝกปฏิบัติตองเปนงานที่มีคุณภาพหรือ

สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได 

3) นักศึกษาตองปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมของการ

ทํางานจริง 

4) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานตอง

เปนสวนหนึ่งของการศกึษาในหลักสูตร 

5) การกําหนดงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติตองมี

ประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ 

6) ตองจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพของนักศึกษา (Career 

Development Learning) 

7) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานตอง

ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรู ใหแก

นักศกึษาอยางเพียงพอ 

8) ตองกําหนดผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ที่

ตองการใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาไวอยางชัดเจน 

1) ตองกําหนดสถานการณหรือประเด็นปญหาที่ทาทายและ

มีความหมายตอนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาตองใชทั้ง

ความรู ทักษะ และเจตคติหรือประสบการณที่ได รับ

การศึกษาจากหองเรียน เพื่อทําใหงานที่รับผิดชอบ

ประสบความสําเร็จ 

2) มีระบบท่ีชวยใหนักศึกษาตองคิดอยางไตรตรองจนเกิด

ทักษะกระบวนการคิดสืบเสาะหาความรู มีการสังเกต 

ทดลองปฏิบัติ เก็บรวบรวมขอมูล ดวยการแกไขปญหา

หลาย ๆ รูปแบบ 

3) ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดอธิบายหรือหาเหตุผล

ระหวางหลักการทางทฤษฎ ี(Theory Concept) กับสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงในโลก (Real World Situation) 

4) วิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน

สามารถดําเนินการได3 แนวทาง คือ  

(1) แบบเนนการทํางาน (Work-based Learning)  

(2) แบบเนนการทําโครงงาน (Project-based Learning)  

(3) แบบผสมผสานการทํางานและการทําโครงงานเขาดวย

กน (Work and Project-based Learning) 

1) นักศึกษาตองนําเสนอผลการเรียนรูสูสังคม โดย

เปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เขารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทําได

จริง 

2) ตองมีการนําเสนอผลสะทอนกลับเชิงวิพากษของ

นักศึกษา (Critical Reflection) จากประสบการณที่รับ 

3) มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานและระดับการประเมินผลไว

อยางชัดเจน 

4) ตองมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยาง

ตอเนื่อง 
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กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ WIL 

 การออกแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ตองเริ่มจากการกําหนดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

(Learning outcomes) จึงจัด WIL เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียนเปนสําคัญ (Outcome-based Education: OBE) โดยมีกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ 

WIL ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการออกแบบ WIL (เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน, 2561) 

 

การจัดแผนการเรียนแบบ WIL  

 

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL แบงออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 

 1.1 จัดเปนระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ไดแก  

1) การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course)  

2) สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  

3) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 

 1.2 จัดเปนรายวิชา ไดแก  

1) สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  

2) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field work)  

3) การบรรจุใหทํางานหรือการฝกเฉพาะตาํแหนง (Placement or Practicum)  

4) พนักงานฝกหัดใหมหรือพนกังานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)  

5) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 

1.3 จัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยูในรายวิชา ไดแก  

1) การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course Experience)  

2) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)  

3) การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive 

Apprenticeship or Job Shadowing)  

4) การนําโจทยจากสภาพจริงมาใชในการเรียนการสอน (Problem-based Learning) 
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ตัวอยางการจดัแผนการเรียนแบบ WIL 
หลักสูตรการจัดการเชิงประยุกต คณะบริหารธุรกิจเปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป มีการจัดแผนการ

เรียนแบบ WIL ดังนี้ 

1) ชั้นปที่ 1 ไดมีการจัดแผนการเรียนแบบ WIL ใน 1 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 ) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานของสาขา 

1.2 ) ภาคฤดูรอนไดจัดแผนการเรียนแบบ WIL ในรูปแบบของ Pre-course Experience คือ 

การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกอยูในรายวิชากอนผูเรียนจะตัดสินเลือกสาขาวิชาเอกเพื่อใหเกิด

ความเขาใจในอาชีพที่ตองเรียนในอนาคต 

2) ชั้นปที่ 2 ไดมีการจัดแผนการเรียนแบบ WIL ใน 1 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานของสาขา ซึ่ง

ไดแก รายวิชาหลักการบัญชี พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลัก

เศรษฐศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และวิจัยธุรกิจ 

2.2) ภาคฤดูรอนไดจัดแผนการเรียนแบบ WIL ในรปูแบบของ Thick Sandwich ครั้งที่ 1 ซึ่งเปน

การเรียนภาคการศึกษาปกติ (Academic Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการทํางาน 

(Work Term) ในสภาพจริง โดยไดมอบหมายชิ้นงานที่ตองใชความรูจากวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ

บูรณาการตั้งแต 2 วิชา ขึ้นไป เชน  

- การจัดระบบสินคาคงคลังดวยโปรแกรม Excel จําเปนตองใชความรูจากรายวิชา

หลักการบัญชีและคอมพิวเตอร 

- การแสวงหาโอกาสใหกับธุรกิจ จําเปนตองใชความรูจากรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรและ

วิจัยธรุกิจ 

- ประโยคภาษาอังกฤษที่จําเปนตองใชเพื่อการสื่อสารของแผนกจําเปนตองใชความรูจาก

รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3) ชั้นปที่ 3 ไดมีการจัดแผนการเรียนแบบ WIL ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1) ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาเรียนรายวิชาวิชาชีพ พรอมกับการนํา Problem Based 

Learning มาใชในการจัดการเรยีนการสอน โดยการดึงโครงงานจาก Thick Sandwich ครั้ง

ท่ี 1 กลับมาทาํโครงงานที่มหาวิทยาลัยและตองมีรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 ในชั้นปท่ี 3 

รองรับ เชน  โครงงาน เร่ืองแนวทางการจัดการเชิงรุกของแผนก ซึ่งในภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปที่ 

3 มีรายวิชาหลักการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธที่เก่ียวของกับโครงงานดังกลาว (จาก

รายวิชาท้ังหมดดังนี้ หลักการตลาด หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณเบื้องตน สถิติธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 และการจัดการเชิงกลยุทธ) 

3.2) ภาคการศึกษาที่ 2 ไดจัดแผนการเรียนแบบ WIL ในรูปแบบของ Practicum คือ ฝกทํางาน

เฉพาะตําแหนง โดยเรียนควบคูกับวิชาเฉพาะที่เก่ียวของกับตําแหนงงานและตองมีความ



16 

สอดคลองกันระหวางงานที่ทําหรือประสบการณท่ีไดรับจากสถานที่ทํางานกับสิ่งท่ีศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยการนํา Work Based Learning มาใชใหเกิดการบูรณาการที่

สมบูรณทีสุ่ด 

3.3) ภาคฤดูรอนไดจัดแผนการเรียนแบบ WIL ในรูปแบบของ Thick Sandwich ครั้งท่ี 2 โดย

ตําแหนงงานตองสูงขึ้น ลักษณะงานซับซอนขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Thick Sandwich ครั้ง

ท่ี 1 

4) ชั้นปที่ 4 ไดมีการจัดแผนการเรียนแบบ WIL ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 4.1) ภาคการศึกษาที่ 1 ไดจัดแผนการเรียนแบบ WIL ในรูปแบบของสหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)ควบคูกับการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Job Shadowing) ซึ่งเปนการ

ทํางานในสถานประกอบการเต็มเวลา และ 1-2 สัปดาห สุดทายใหนักศึกษาติดตาม

พฤติกรรมการทํางานจากบุคคลตนแบบ  

 4.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 Internship เปนงาน/โครงงานที่ตองใชความคิดรวบยอดหรือความรูที่

เรียนมาตลอด 4 ป สามารถเรียนควบคูกับวิชาเลือกเสรี เพื่อการเติมเต็มหลังสหกิจศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางการจัดแผนการเรียนแบบ WIL 

ที่มา: อลงกต ยะไวทย, 2561 

 


