
การสอนในมหาวทิยาลยั
ท าไมต้องเป็น WIL

อาจารย์สารัลย์ กระจง 
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์

รางวลัด้านสหกจิศึกษา
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่งระดบัชาติ
รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติดา้นนวตักรรมสหกิจศึกษา
รางวลัสถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย จ านวน 40 ผลงาน



Cooperative Education URU



Cooperative Education URU

โครงสร้างการบริหารจัดการสหกจิศึกษาโดยหน่วยงานกลางระดับสถานศึกษา



Cooperative Education URU

จัดหลกัสูตรอมรมเชิงปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อม “ ๙ พฤติกรรม ๙ ความส าเร็จ ” 



Cooperative Education URU

การนิเทศงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ



Cooperative Education URU



Cooperative Education URU

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัชาติและระดบัเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์



Cooperative Education URU



Cooperative Education URU

มหาวทิยาลยัต่างๆศึกษาดูงานสหกจิศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์





































แผนภูมิ สภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)







    

สหกจิศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฎอุตรดติถ์



Thailand 4.0 กบัการขับเคลือ่น WIL
ในมหาวทิยาลยั

อาจารย์สารัลย์ กระจง 
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์

รางวลัด้านสหกจิศึกษา
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่งระดบัชาติ
รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติดา้นนวตักรรมสหกิจศึกษา
รางวลัสถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย จ านวน 40 ผลงาน



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560

หมวดหนา้ท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษา
ตามความตอ้งการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจดัให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย รัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม
และสนันสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนพฒันาเศษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย ั่งยืน 
ยทุธศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม 

1) เสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ
1.2) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมศกัยภาพในปัจจุบนัให้เขา้สู่การใชเ้ทคโนโลยีขั้น

กา้วหนา้ เพ่ือผลิตสินคา้ท่ีรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค โดยส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ จะ เ ข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการศึกษาทวภิาคแีละสหกจิศึกษา



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนพฒันาเศษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาทุนศกัยภาพมนุษย ์ยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเล่ือมล ้าในสงัคม

แนวทางการพฒันา
2.2) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.2.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้า
ร่วมระบบทวิภาคี  หรือสหกิจศึกษา รวมทั้ งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถาน
ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเล้ียงให้ทราบถึงบทบาทในการร่วมวางแผนการจดัการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบติั และการติดตามประเมินผูเ้รียน



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของแผน คืน การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างรายได้ ภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยและของโลกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวตัร เพ่ือใหป้ระเทศไทยสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง
2.2 ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพฒันาคน การวจิัย และนวัตกรรมเพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายที่ 2 สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น

2) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี / สหกิจศึกษา / 
หลกัสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ขึน้



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
2.3 บทบาทผู้เรียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันา

1) ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะ ความรู้ และคุณลกัษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึน้
     2) ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด ทกัษะเหตุผล และทกัษะกระบวนการกลุ่มมากข้ึน
     3) ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (3R 8C) 
ตามมาตรฐานหลกัสูตร ทกัษะ การด ารงชีวิตและคุณลกัษณะของความเป็นพลเมือง
     4) บัณฑิตมีทักษะ ความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ และความต้องการจ าเป็น
ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( 2560-2564)
ส่วนที ่3 การประเมนิสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
5) ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานมสีมรรถนะเป็นทีพ่งึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 76)
3. แนวโน้มการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต

3.1 การผลิตและพฒันาก าลงัคนรองรับการพฒันาประเทศ
เพื่อให้มีก าลังคนท่ีเพียงพอและมีสมรรถนะ มีขีดความสามารถตรงตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศและในระดบัสากล จึงไดจ้ดัล  าดบัความส าคญั
เร่งด่วนในการเลือกผลิตและพฒันานักศึกษา ครูผูส้อน และสถานศึกษา ให้ตรงกบัทิศทาง
ความตอ้งการดา้นแรงงาน ก าหนดบทบาทของสถานศึกษาในการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ที่
ส าคัญคือการเร่งประสานงานกบัภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนันสนุนการจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนทวภิาค ีการบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กบัการท างานร่วมกบัสถานประกอบการ



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( 2560-2564)
ส่วนที่ 3 การประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงานที่ 8 ภายใน 10 ปี ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยจดัท า
ฐานขอ้มูล Demand Side/Supply Side ให้มีความทนัสมยั ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวดัส ารวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการในแต่ละพ้ืนท่ีของจังหวดั 
ขณะเดียวกนัใหข้ยายโครงการทวภิาค ีทวิศึกษา โครงการสหกจิศึกษา 



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ วนัศุกร์ที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2557
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม
   4.4 การพฒันาคนทุกช่วงวยัโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือใหส้ามารถมีความรู้
และทกัษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโนม้การจา้งานในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตรให้เช่ือมโยงกบัภูมสัิงคม โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอก



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกยีรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ ข้อมูล ณ วนัที ่2 มีนาคม 2560
ส่วนท่ี 1

4. จุดเนน้ส าคญั นโยบาย แนวทางหลกัการด าเนินงานและโครงสร้างส าคญัของ
กระทรวงศึกษาธิการ
    2. ดา้นการผลิต พฒันาก าลงัคนและสร้างความสามารถในการแข่งขนั
             แนวทางหลกั : ผลิต พฒันาก าลงัคนและงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

2.2 ผลิตก าลงัคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาและจดั
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหน่ึงโดยใชส้ถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน 
“ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กบัการ
ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกยีรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ ข้อมูล ณ วนัที ่2 มีนาคม 2560
ส่วนท่ี 2
แนวทางการด าเนินงานและโครงการหลกัท่ีกระทรวงศึกษาธิการขบัเคล่ือนสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ชาติและจุดเนน้เชิงนโยบาย 6 ดา้น
3. การด าเนินงาน/โครงการหลกั

3) สหกจิศึกษา/Work-integrated Learning (WiL)



สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 
(เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน)

• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการพฒันาเยาวชน นกัศึกษา และบณัฑิตในอนาคต
การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based/Community-
based education) ได้แก่ สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทกัษะวิศวกรรม 
(Engineering practice school) Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคม 
เป็นแนวทางการจดัอุดมศึกษาท่ีควรมีการขยาย โดยอาจารยมี์ส่วนร่วมอย่างใกลชิ้ด เก็บ
เก่ียวประสบการณ์จริงในลกัษณะการจัดการเรียนรู้บนฐานการท างาน











“การพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0”

อรสา ภาววมิล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา

8 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค พษิณุโลก



WIL จะเป็นค าตอบของการสร้างคนไทย
ในยุค Thailand 4.0 ได้หรือไม่

school to work : การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ (career 
focused) และการได้งานท า (employability)
continuing professional development : การพัฒนาเชงิวชิาชีพให้กับบัณฑิต 
เพื่อให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
various learning : การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการเช่ือมต่อการ
เรียนรู้กับการท างาน (cognitive & non-cognitive skills)

ปรัชญา WIL



ความจ าเป็นของการปรับตวัของหลักสูตรและการเรียนการสอน

• เน้นการสอน/การสอบ
• เรียนในห้องเรียน
• แบ่งศาสตร์

• ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ประสบการณ์/สร้างทักษะที่หลากหลาย 
การลงมือท า แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้
ชุมชนสังคม เข้าใจชีวิตและสังคม 
เรียนรู้โลกกว้าง

• บรูณาการศาสตร์ /สหวิทยาการ
• เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วน

ร่วมจัดการศึกษา
• สร้างบรรยากาศค้นหา/สร้างความรู้/

สร้างงานด้วยตนเอง
• เรียนรู้และใช้ดจิติอลเพื่อการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม
• ประเมนิเพื่อการพฒันา

แบบเดมิ แบบ 4.0
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บทบาทของ สกอ. และสถาบันอดุมศึกษากบั WIL
สกอ.

(policy unit)
สถาบันอุดมศึกษา
(operating unit)

บรรจุ WIL ไวใ้นแผนอุดมศึกษาระยะยาวและระยะสั้น ถ่ายทอดนโยบาย WIL สู่แผนในระดบัสถาบนั คณะ 
ภาควชิา

ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาผา่น
เครือข่าย/กิจกรรมโครงการ

ปฏิรูปหลกัสูตรและการเรียนการสอน

ปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรรองรับ จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน

ส่งเสริมสนบัสนุนการขบัเคล่ือน WIL ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน จดัประชุม สมัมนา  
พฒันามาตรฐานหลกัสูตรและบุคลากร 
ความร่วมมือกบัต่างประเทศ

สร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายผูใ้ชบ้ณัฑิต

ติดตามและพฒันานโยบาย/มาตรฐานและขบัเคล่ือน
การยกระดบัสู่มาตรฐานสากล

ติดตามและพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา 



สรุปสาระส าคญัของยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙



สรุปสาระส าคญัของยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙



สรุปสาระส าคญัของยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙



ประเดน็ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
และมาตรการทีร่องรับ









    

สหกจิศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฎอุตรดติถ์



การออกแบบแผนการเรียน WIL

อาจารย์สารัลย์ กระจง 
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์

รางวัลด้านสหกจิศึกษา
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่งระดบัชาติ
รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติดา้นนวตักรรมสหกิจศึกษา
รางวลัสถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย
รางวลัผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัเครือข่าย จ  านวน 40 ผลงาน



















    

สหกจิศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์



กิจกรรมที่ 1 แนวทางการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบหลกัสตูรในรูปแบบการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการ
กบัการท างาน พร้อมทัง้แลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกบัการท างานของ
หลกัสตูร/สาขา 

 
 

1. ช่ือหลกัสตูร                                                                    จ านวนหนว่ยกิตเดมิ 

2. จ านวนหนว่ยกิตบงัคบัของ มคอ.1           จ านวนหนว่ยกิตบงัคบัวิชาเอก           รวม  

3. รายวิชาปฏิบตัท่ีิสามารถจดัในรูปแบบ WIL ได้           หนว่ยกิต 

3.1 รูปแบบ WIL  

3.2 รูปแบบ WIL 

3.3 รูปแบบ WIL 

3.4 รูปแบบ WIL 

3.5 รูปแบบ WIL 

3.6 รูปแบบ WIL 

3.7 รูปแบบ WIL 

3.8 รูปแบบ WIL 

3.9 รูปแบบ WIL 

3.10 รูปแบบ WIL 

4. รายวิชาเอกเลือกท่ีสามารถจดัในรูปแบบ WIL ได้           หนว่ยกิต 

4.1 รูปแบบ WIL  

4.2 รูปแบบ WIL 

4.3 รูปแบบ WIL 

4.4 รูปแบบ WIL 

5. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีรูปแบบการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน  

5.1 รูปแบบ WIL 

5.2 รูปแบบ WIL 

5.3 รูปแบบ WIL 

5.4 รูปแบบ WIL 

สรุปจ านวนหน่วยกิตใหม่ 



กิจกรรมที่ 2  แนวทางการจัดท าแผนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมท้ังแลกเปล่ียน

เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละ

บริบทของหลักสูตร/สาขา 

 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

 
ชั้นปีที่ 1 

 

   

 
ชั้นปีที่ 2 

 

   

 
ชั้นปีที่ 3 

 

   

 
ชั้นปีที่ 4 

 

   

 

ข้อเสนอแนะและส่ิงสนับสนุนเพื่อให้การจัดท าหลักสูตร WIL บรรลุผล 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 




