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การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของงาน

เทคโนโลยีสร้างความเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา และการด ารงชีวิต ท าให้อาชีพของมนุษย์
เปลี่ยนแปลง ทักษะที่จ าเป็นในอนาคตเปลีย่นแปลง

การเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง ชุดของทักษะใหม่ (New Skill Set)
ก าลังถูกค้นหาและพยายามสร้างสรรคใ์ห้เกิดกับมนุษย์ยุคใหม่ (21st

Century skills) 

โลกของการเรียนรู้ และโลกของการท างาน (โลกของความจริง) 
มีลักษณะใกล้เคยีงกันมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ชาติ : ไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
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ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และ

เท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ



THAILAND 4.0 : โมเดลเศรษฐกิจไทย

New Growth Engines

 Value-based Economy

* Science and Technology

* Research and Development

* Innovation

 Economic Transformation

* Smart Enterprises

* High Value Services

* Startup
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New S-Curves 

*  Bio-Technology

*  Med-Technology

*  Robotics-Technology

*  Digital-Technology

*  Creative-High Value Services

Based on Competitive Advantages
* Bio – diversity
* Cultural diversity



อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

การวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรม

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การวิจัยพื้นฐาน

 การวิจัยประยุกต์

 การพัฒนานวัตกรรม
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การพัฒนาก าลังแรงงานอนาคต
• Employability

• Productivity สูงขึ้น

• Job Seeker – Job Creator

• Start Up - Entrepreneurship

Social Mobility
• Inclusive  Growth

• Focus on B-40



ปัญหาเชิงคุณภาพของอุดมศึกษา    

เรียนรู้ในสิ่งที่ล้าสมัย
เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์
กับการมีชีวิตในโลกอนาคต

ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะออกไปสู่โลกความเป็นจริง

ไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหา
หรือสิ่งที่ยังคาดเดาไม่ได้ 9



ปรัชญาและแนวคิดสหกิจศึกษา
COOPERATIVE PLAN OF EDUCATION

“many professional concepts and skills could 
not be learned effectively in the classroom, 
but required practical experience for their 
understanding and mastery”
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“Cooperative plan of education…………………………. 
A substantial component of the engineering 
curriculum should involve the coordinated 
alternation of  on-campus study and off-
campus, real world, paid experiences”

Herman Schneider 
Dean and President, 

University of Cincinnatic



COOPERATIVE SYSTEM OF EDUCATION
BY HERMAN SCHNEIDER

JANUARY 26, 1914

ระบบในที่นี้มีเป้าหมาย เพื่อผูกโยง ทฤษฏี กับ การปฏิบัติ เข้าด้วยกันเพือ่ให้
นักศึกษา ประสบความส าเร็จที่สมบูรณจ์ากการฝึกปฏิบัติงาน

คณาจารย์ท าหน้าที่ประสานงานทั้งการศึกษาในสถาบัน และ การสร้าง
ประสบการณ์ในสถานประกอบการเชงิพาณิชย์ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานนั้น
เกิดคุณค่าทางการศึกษาสูงสุด

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ ด้วยความระมัดระวัง 
ร่วมกับการเรียนรู้ภาคทฤษฏี

การประสานงานนี้มีเป้าหมายเพือ่สร้างความผูกพันทีแ่นบแน่นระหว่างทฤษฏี 
กับการปฏิบัติ
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THE CINCINNATI PLAN

Herman Schneider ตัดสินใจส่งนักศึกษาเขา้โครงการ Coop Program 
ครั้งแรก จ านวน 27 คน จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคมี 
ในปี 1906

ต่อมาในปี 1904 ได้ส่งอีก 400 คน ตามแผน ซึ่งมีผู้สมัครเขา้ร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก

Coop Program ของ Herman Schneider ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวาง แต่ก็มีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยหลายแห่งท าตาม The 
Cincinnati Plan

Herman Schneider ไม่เคยแสดงตนว่าเป็นผูค้้นคิด หรือต้นก าเนิดของ 
Cooperative Education 12



HIGHER EDUCATION ACT 1965

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ออกกฎหมาย Higher Education Act 1956 
เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน Cooperative Education ท าให้ 
Coop Program ขยายตัวอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว

เนื่องจากแนวความคิด Coop Ed. ยังมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จนท าให้ 
มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ Coop Ed. เพื่อจ าแนก
ให้ความแตกต่าง

ต่อมาภายหลังได้มีการแก้ไขกฎหมาย และก าหนดนิยามของ Coop Ed. 
ที่กว้างขึ้น โดยรวมโปรแกรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท างานทุกรูปแบบ
เป็น Coop Ed. จนท าให้ความหมายของ Coop Ed. เกิดความสับสน
จนถึงทุกวันนี้ 13



ปรัชญา และแนวคิดหลักที่ท าให้เกิดสหกิจศึกษา

1. ทฤษฏีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
Learning) 
John Dewey (1859 – 1952)
“Learning occurs as a result of problem-solving in 

authentic environments faced by the learner, that is, that 

education is the changing of behavior through experience”
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2. EXPERIENTIAL LEARNING AND REFLECTION, KOLB 1984

Concrete               

Experiences
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Testing Implications 

of Concepts in New 

Situation

Observation and   

Reflection

Formation of          

Abstract Concepts  

and Generalization

Kolb’s Experiential Learning Model



สหกิจศึกษาในประเทศไทย
Cooperative Education : สหกิจศึกษา
ความหมาย สหกิจศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษา

ท่ีจัดใหม้ีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับ
การไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) และถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ 
(Engagement) ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการรูปแบบหนึ่ง
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พัฒนาการสหกิจศึกษาในประเทศไทย
สหกิจศึกษา ก าเนิดในประเทศไทยพร้อมๆ กับการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2533) เป็นกลยุทธ์การศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการท างานสูง

ทบวงมหาวิทยาลัยขยายผลสหกิจศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
สหกิจศึกษาของ มทส.จัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยที่ส่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการขยายตัวของ
สหกิจศึกษาอย่างกว้างขวาง (2545)

จัดตั้งสมาคมสหกิจศึกาไทย (Thai Association for 
Cooperative and Work-Integration Education : TACE) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของชาวสหกิจศึกษา
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พัฒนาการเชิงวิชาการ
มทส.ได้ประมวลองค์ความรู้สหกิจศึกษาของโลก และของประเทศ

ไทย จัดท าเป็นบทคัดย่อที่สมบูรณ์

มทส. ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ กับ World 
Association for Cooperative and Work-Integrated 
Education : WACE และได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นประเทศก าลัง
พัฒนาที่พัฒนาสหกิจศึกษาได้รวดเร็วมากในระยะเวลาไม่ถึง 25 ปี
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การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน
(WORK INTEGRATED LEARNING : WIL)

WIL โดยทั่วไป หมายถึง รูปแบบของประสบการณ์การท างานของ
นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและการท างาน

รูปแบบของ WIL มีลักษณะแตกต่างกันทั้งด้านกระบวนการ และ
กลยุทธ์ที่ใช้ ซึ่งต้องการบูรณาการการเรียนรู้ภาคทฤษฏี กับ
การปฏิบัติจริงในการท างานที่ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างชดัเจน
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WORLD ASSOCIATION FOR COOPERATIVE EDUCATION

WIL หมายถึง การรวมกันระหว่างประสบการณ์การท างานเชิงวิชาชีพ 

กับการศึกษาในชั้นเรียน มีรูปแบบหลากหลาย เช่น
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• Research

• Study Abroad

• Student Teaching

• Community Service

• Cooperative Education

• Internships

• Service Learning

• Clinical Rotations

• Industry Attachments

• Professional work 
Placement



ขอบเขตของ WIL

WIL คือ การออกแบบ และ การบริหารจัดการโปรแกรมการเรียนรู้
ในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะเป็นทางการภายใต้วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

WIL เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันตามสาขาวิชา และลักษณะของ
วิชาชีพท่ีต้องด าเนินการ (Expected Outcomes)

WIL เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัจจัยแรงงานที่มีคุณภาพสูง
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WIL : สร้างความสามารถให้แก่บัณฑิต

ความพร้อมที่จะท างาน  (Work Ready) ประกอบด้วย ชุดของทักษะ
ที่จ าเป็น ความรู้ และประสบการณ์ในโลกของการท างานจริง

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ (Career Ready) ประกอบด้วย
การเปลี่ยนผ่านความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับโลกของการท างาน
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความพร้อมส าหรับอนาคต (Future Ready) ประกอบด้วย ทักษะ 
และความสามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณประโยชน์ 
เป็นพลเมืองในโลกของความเปลี่ยนแปลง
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WORK INTEGRATED LEARNING

Classroom 
Learning

Workplace

Learning
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Design and Manage

Carefully Placement

Integrated

Learning to 
Work

Working to 
Learn

Expected Learning Outcomes



WIL กับการปฏิรูปการศึกษา
WIL เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนฯ 12 

ก าหนดให้ WILขยายตัว ร้อยละ 30 ต่อปี

การปฏิรูปการศึกษา จะต้องเป็นไปเพื่ออ านวยประโยชน์ให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการ WIL ให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การก าหนดมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการ
ประกันคุณภาพต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนการออกแบบและ
การบริหารจัดการ WIL ของสถาบันอุดมศึกษา

24



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(HIGHER EDUCATION QUALIFICATION FRAMEWORK)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning Outcomes)

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะทางปัญญา
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 25



มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา

วางแผนปรับปรุง
และพัฒนา

รายงานประจ าภาค
ประจ าปีการศึกษา

รายงานรายวิชา
และภาคสนาม

การวัดและ
ประเมินผล

กระบวนการเรียน     
การสอน

รายวิชา /ประสบการณ์ 
ภาคสนาม

รายวิชา /ประสบกา 
ภาคสนาม

รายวิชา /ประสบการณ์ 
ภาคสนาม

รายละเอียดหลักสูตร

วงจรการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 26



การจ้างงาน
ในสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัย การฝึกอบรม

กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ

รูปแบบ      ความสมัพนัธร์ะหว่าง การจา้งงาน-มหาวิทยาลยั และการฝึกอบรม

เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยต์ามเป้าหมายที่ก าหนด



นโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล

กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ

มหาวิทยาลัย

ความต้องการก าลังคน
ของภาคอุตสาหกรรม

ออกแบบหลักสูตร
มาตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพที่ก าหนด

หลักสูตร

การประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบ  การออกแบบหลักสูตรการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ



กรณีตัวอย่าง
RMIT (Australia)

“WIL is the term given to an activity or program that integrates 
academic learning with application in the workplace.  The practice may be 
real or simulated and can occur in the workplace, at the university, online 
face to face.”

29

For Employers For Students
• Benefit from high caliber and motivated Students, bring 

new ideas to organization
• Develop needed skills and Knowledge

• Developing alliance with RMIT • Select courses link academic work to industry

• Targeted recruitment • Paid and unpaid placement

• Value research project • Well prepared before industry placement

๐ Cooperative Education  
๐ Business Internship 
๐ Information Management Industry placement 
๐ Practical Placement



ประเทศมาเลเซีย

ก าหนดพิมพ์เขียว (Blue Print) ของการปฏิรูปอุดมศึกษา

 มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีดุลยภาพระหว่างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และความมี
คุณธรรม ชื่นชมความเป็นชาติ

 ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผลการเรียนรู้ 9 ประการครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้

 ก าหนดมาตรการส่งเสริมความเชื่อมโยง (Alignment) ระหว่างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล

 บูรณาการหลักสูตร Experiential Learning และ Entrepreneurial Immersion ในลักษณะต่างๆ

จัดหลักสูตร 3+1 หรือ 2+2 ในระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลา 2-3 ปี เรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย และ 1-2 ปี เรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยหรือการเรียนรู้ใน
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
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ประเทศสงิคโปร ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กลา่วว่า

มหาวทิยาลยัตอ้งสรา้งผลกระทบใหแ้ก่ผูเ้รยีนมากกว่า

เกรด

ผลติคนหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รยีน

ตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัส าหรบัทกุช่วงวยั
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นโยบายหลกั

• Experiential Learning 
เปลีย่นการเรยีนรูแ้บบทฤษฎี

ในช ัน้เรยีนมาเป็นการฝึกฝน

ประสบการณผ์สมผสานการท างานจรงิ 

แกป้ัญหาจริง ม.ในอนาคตจะ

มีลกัษณะ เรียนไป ท างานไป                  

เป็นผูป้ระกอบการไป 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกการเรียนรู้เชิงวิชาการ ควบคูก่ับ

การท างานสถานประกอบการจริง โดยใช้เวลา 2 ปี เรียนรู้ภาคทฤษฏี
และ 2 ปี เรียนรู้จากการท างานในสถานประกอบการ ด้วยการออกแบบ
และบริหารจัดการการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

ประกอบด้วย

• สหกิจศึกษา (Cooperative Ed.)

• การเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นฐาน (Work-based 
learning)
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บทสรุป

ในโลกของความเปลีย่นแปลง และความไม่แน่นอน 
ระบบการศึกษาที่มีคณุค่า คือ การเรียนรู้จากความเปลีย่นแปลง
ในโลกของความเป็นจรงิ นั่นคือ โลกของการท างาน

WIL สร้างโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาได้คิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลังในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม

WIL จะเป็นกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแรงงาน
ความรู้ไปสู่ผู้สร้างงาน และนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาประเทศ
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สวัสดี


