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บทน ำ 
สถานประกอบการในประเทศไทยทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วนและการผลิต รวมถึงการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน
ในระดับปฏิบัติการ (operator) ท าให้ต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างชาติแต่กลับท าให้ประสบปัญหา
ต่อเนื่องจากแรงงานผิดกฎหมายหรือการคืนถิ่นของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้มีสาเหตุ
เนื่องมาจากภารกิจหลักของสถานประกอบการ คือ “การสร้างสินค้า” จึงขาดแคลน 
“ระบบการสร้างคน” โดยเฉพาะการสร้างคนงานให้มีความรู้และทักษะสูงขึ้นกว่างาน
ประจ าที่ถูกสั่งให้ท าในโรงงาน ปัจจุบันสถานประกอบการจึงด าเนินการโดยลดทอนให้เป็น
ทักษะเป็นงานอย่างง่ายจนถึงระดับต่ า การขาดระบบสร้างคน ส่งผลให้สถานประกอบการ
ขาดความสามารถในการยกระดับแรงงานให้ท างานที่ยากขึ้น งานที่ต้องการคุณภาพ  
งานที่ต้องการเพ่ิมจ านวนและคุณภาพของชิ้นงานในเวลาที่วางแผนเอาไว้ ท าให้โรงงานมี
ผลิตภาพต่ า ก าไรต่ าและไม่อาจแข่งขันในทางธุรกิจได้ 

ดังนั้นแนวทางแก้ไขท่ีควรจะเป็น คือ การใช้แรงงานในประเทศจากประชากร
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาท างานในระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการ โดยแบ่งเป็นรุ่นที่
หมุนเวียนได้ รุ่นละ 2 ปี ขณะเดียวกันต้องมีระบบเรียนรู้งานให้แก่คนงานให้มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถ (competency) ที่อุตสาหกรรมต้องการ และมีแรงจูงใจที่คนงานเหล่านี้
ได้ประโยชน์ร่วมด้วย คือ การเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จากวิทยาลัยเทคนิคของรัฐควบคู่ไปด้วยในช่วงหลังเลิกงาน โดยเน้นการน าเอางานจริงใน
อุตสาหกรรมเป็นโจทย์ทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี เช่นเดียวกับระยะเวลาท างาน 
วิธีการนี้จะสามารถแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน สร้างโอกาสการพัฒนากระบวนการผลิต
ภาพ (productivity) และสร้างความสามารถทางการแข่งขันในทางธุรกิจให้กับสถาน
ประกอบการได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคนและมีการสร้างทางเลือกอาชีพ (career path) 
ให้กับคนหนุ่มสาวหลังส าเร็จการศึกษา 

แนวทางแก้ไขที่กล่าวข้างต้น คือ “ระบบโรงเรียนในโรงงาน” มีแนวคิดและ
แนวปฏิบั ติ ที่ คล้ ายคลึ งกับวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ม า ในอดีต  เช่ น  (1) โครงการทวิภาคี   
(2) โครงการสหกิจศึกษา และ (3) โครงการให้ทุนพนักงานหรือการให้ทุนนักเรียนโดย
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ 
(1) โครงการทวิภาคีให้นักศึกษาเรียนและมีการฝึกงานบางวัน ไม่เน้นการสร้าง การใช้และ
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การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานที่ท า อันน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือการ
สร้างคุณค่าของงาน (working value) ให้เกิดขึ้นกับสถานประกอบการ (2) โครงการสหกิจ
ศึกษาหรือการฝึกงานในอุตสาหกรรมซึ่งมีเวลาประมาณ 2-6 เดือน ในสถานประกอบการ 
เมื่อเทียบกับหลักสูตร 4 ปี แล้ว ถือเป็นโครงการฝึกงานระยะสั้น นักศึกษาไม่มีโอกาสท า
ความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง ผลลัพธ์จึงยังไม่เกิดคุณค่างานให้แก่สถานประกอบการ แต่
กลับเป็นภาระของผู้รับผิดชอบควบคุมนักศึกษาในสถานประกอบการ และ (3) โครงการให้
ทุนการศึกษาโดยสถานประกอบการให้กับพนักงานเรียนต่อ หรือให้กับนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ เป็นการให้เงินสนับสนุนการศึกษาที่ไม่ถูกก าหนดให้มีความเชื่อมโยงกับงานที่
พนักงานท า โดยมากเป็นคนละสาขา หรือการให้ทุนนักศึกษาไม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้อง
เรียนรู้กระบวนการอุตสาหกรรม ท าให้ไม่เกิดคุณค่าโดยตรงกับสถานประกอบการ  และ
โดยมากเป็นการให้ทุนในรูปแบบ corporate social responsibility (CSR) ที่เป็นความ
รับผิดชอบทางสังคมของสถานประกอบการ  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างของโครงการที่ท ามาในอดีตยังขาดระบบที่ให้นักศึกษา
ท างานเป็นหลักและเน้นเรียนองค์ความรู้จากการท างาน เรียนรู้งานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในการท างานภายใต้การบริหารงานของสถานประกอบการ และการสร้างคุณค่าของ
การเรียนเชิงวิชาการนอกเวลาท างานให้เป็นส่วนเติมเต็มในการสร้างความรู้ทั่วไปตามที่
ก าหนดโดยหลักสูตรของสถานศึกษา ยังขาดระบบที่เข้ากันได้อย่างพอดี (best fit) ต่อการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แก้ปัญหาการขาดระบบการเรียนรู้ที่
สร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างานรายสาขาอุตสาหกรรม ( Industrial sector 
skill) ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ  ดังนั้น “ระบบ” จึงมีเป้าหมายสูงขึ้นกว่าเดิม  
มีความคาดหวังมากกว่าเดิม มีกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีซับซ้อนกว่าเดิม และต้องการความ
เข้าใจและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูง ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
จ านวนมาก “ระบบโรงเรียนในโรงงาน” จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีคู่มือให้กับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในหลักคิด และการน าไปปฏิบัติที่มี
ก ร ะบวนการซั บซ้ อน  เ พ่ื อ ให้ แน่ ใ จ ว่ า คุณค่ าที่ ค าดหวั ง เ กิ ดขึ้ น กั บทุ กคน  ทั้ ง  
สถานประกอบการ สถานศึกษา และนักศึกษาในโครงการ 

“คู่มือ STI-WiL ระบบโรงเรียนในโรงงาน ส าหรับสถานประกอบการ ฉบับที่ 1” 
ถูกเขียนขึ้นมาจากการทดลองระบบที่กล่าวข้างต้นซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ระบบการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning System : WiL System) ระบบนี้
ด าเนินภายใต้โครงการ STI-WiL โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน. หรือ STI) ได้ศึกษาแนวคิดข้างต้นและได้ทดลอง
ด าเนินการโดยท าความร่วมมือกับบริษัท สยามมิชลิน จ ากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2555 และต่อมาได้ด าเนินการร่วมกับบริษัทอีกหลายแห่งทั้ง
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งในการทดลองเชิงนโยบาย
จวบจนถึงปัจจุบันมีทั้งความส าเร็จบางส่วน ความล้มเหลวบางส่วน ประสบการณ์เหล่านี้ท า
ให้เกิดการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนขึ้น โดยสิ่งส าคัญที่ได้เรียนรู้ คือ โครงการ STI-WiL นี้
ต้องเป็นความต้องการของอุตสาหกรรม บริษัท สถานประกอบการ โรงงาน โดยความ
ต้องการเหล่านั้นเกิดจากการเห็นคุณค่า (value) ของการท าโครงการ เห็นผลตอบแทนการ
ลงทุนทั้งทางตรง (การเพ่ิมผลิตภาพของกระบวนการผลิต) และทางอ้อม (การเพ่ิม
กระบวนการสร้างความรู้เผยแพร่ความรู้และการใช้ความรู้ในกระบวนการผลิต) รวมทั้ง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุน การสร้างโอกาส
ทางอาชีพให้คนงานที่ต้องการเรียนและท างานไปพร้อมกัน การขยายโอกาสให้กับผู้จบ
การศึกษาในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากแหล่งงานมาสู่การจ้างงานในอุตสาหกรรม เป็นต้น 

คู่มือ STI-WiL นี้ ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่สถานประกอบการ โดยเฉพาะ
ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เผชิญอยู่และแนวทางแก้ไขด้วยหลักการและแนวคิด
ของ STI-WiL รวมถึงห่วงโซ่ผลลัพธ์ในรูปแบบปัจจัยน าเข้ากิจกรรมผล ผลิตผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจะแสดงคุณค่ารวบยอดทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างย่อเพ่ือทวนสอบว่าตรงกับ
ความคิดของสถานประกอบการหรือไม่ หากสถานประกอบการคิดว่าหลักการและแนวคิด  
STI-WiL มีความเป็นไปได้ ก็สามารถหาความรู้จากหัวข้อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการต่อไป 
และหากสถานประกอบการตัดสินใจด าเนินโครงการ จะมีเงื่อนไขที่แต่ละสถานประกอบการ
จ าเป็นต้องส ารวจก่อนเริ่มโครงการ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และ
การท างานร่วมกับพันธมิตร เป็นต้น คู่มือ STI-WiL นี้ยังได้อธิบายรูปแบบของการท างานใน
โรงงานของ นักศึกษา ระดับ ปวส. รูปแบบการท างานและการเรียนในวิชาที่วิทยาลัยเทคนิค
สอน รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของทางโรงงานและ
อุตสาหกรรมที่กระท าโดย ผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือ ผู้ช่วยวิศวกรในโรงงาน ซึ่งเป็นนักศึกษา 
ระดับ ป.โท ที่เป็นส่วนส าคัญของ WiL-System ที่เข้าไปท างานเพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้รายสาขาอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา ปวส. ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะถูกกล่าวถึงโดย
ละเอียด และในส่วนท้ายได้กล่าวถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายและตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
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การจากโครงการที่ผ่านมา เพ่ือช่วยให้สถานประกอบการมีการตัดสินใจด าเนินการโครงการ
อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน  

แนวทางในอนาคตที่ สวทน. ประสงค์ให้เกิดขึ้นได้อธิบายไว้ในบทสุดท้ายซึ่ง
เป็นแนวทางในระดับประเทศซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการในเรื่องของการ
ด าเนินการในรูปแบบ “ร่วมหุ้นส่วน” (consortium) ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการร่วม
ด าเนินการ STI-WiL กับกลุ่มสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน และในส่วนของภาคผนวกได้ให้
ตัวอย่างและข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนซึ่งผู้ประกอบการอาจจะ
สนใจว่าแรงจูงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนคืออะไร และโครงการมีความยั่งยืนหรือไม่
อย่างไร     

 

          ผู้เขียน 

สิงหาคม 2561  



6 / 96 

สำรบัญ 
บทน ำ ........................................................................................................................... 2 

บทที่ 1 สภำพที่สถำนประกอบกำรก ำลังเผชิญและแนวทำงแก้ไข ............................... 12 

1.1 สภาพที่โรงงานก าลังเผชิญ (ท าไมโรงงานต้องท าโครงการ STI-WiL).................... 12 

1.2 แนวทางแก้ไขของ STI-WiL (โรงงานจะได้อะไรถ้าท า STI-WiL) .......................... 13 

แก้ปัญหาระยะเร่งด่วน “การขาดแคลนคนงานระดับปฏิบัติการ” ........................ 13 

แก้ปัญหาระยะกลาง “การขาดวิธีการพัฒนาความรู้ในงานที่ท าในอุตสาหกรรม
ให้กับพนักงาน” ................................................................................................... 14 

แก้ปัญหาระยะยาว “การป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ าอีกโดยการสร้างระบบที่
หมุนเวียนคนได”้ ................................................................................................. 14 

1.3 มโนทัศน์ของ STI-WiL ที่มีผลต่อสถานประกอบการ ........................................... 15 

บทที่ 2 ระบบ STI-WiL ในรปูแบบ “โรงเรียนในโรงงำน” ........................................... 17 

2.1 กิจกรรมหลักของระบบ STI-WiL ในสถานประกอบการ ...................................... 18 

2.2 STI-WiL เน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต (production 
process) ................................................................................................................... 20 

2.3 STI-WiL เน้นการเรียนตามหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ................................................... 21 

2.4 STI-WiL มุ่งหวังให้เกิดการควบคุมระบบด้วยตนเอง (Self-Regulation) ............. 21 

2.5 STI-WiL เน้นการสร้างความรู้ การถ่ายทอด การใช้ความรู้ของอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่.................................................................................................................. 22 

2.6 ระบบ STI-WiL มีองค์ประกอบเป็นอย่างไร ......................................................... 24 

องค์ประกอบหลัก ................................................................................................ 25 

องค์ประกอบเสริม ............................................................................................... 27 

2.7 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของ STI-WiL ................................................................................ 28 



7 / 96 

บทที่ 3 สิ่งท่ีสถำนประกอบกำรควรทรำบก่อนเริ่ม STI-WiL ........................................ 29 

3.1 ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ....................................................................... 29 

3.2 บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ (อ้างอิงตามหนังสือแสดงเจตจ านง) ........... 29 

3.3 ระยะการด าเนินโครงการ STI-WiL ...................................................................... 31 

ระยะเริ่มต้น (Phase 0) : การหาคุณค่าของการท าโครงการ (Define STI-WiL 
Value) ................................................................................................................. 31 

ระยะที่ 1 (Phase 1) : การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ STI-WiL .......... 32 

ระยะที่ 2 (Phase 2) : การจับคู่กับเครือข่ายพันธมิตร ......................................... 33 

ระยะที่ 3 (Phase 3) : การด าเนินโครงการ STI-WiL ........................................... 34 

บทที่ 4 กำรท ำงำนในโรงงำนและกำรเรียนของนักศึกษำ ปวส. ................................... 37 

4.1. การท างานในรูปแบบ STI-WiL ........................................................................... 37 

4.2 รูปแบบการเรียน STI-WiL ................................................................................... 39 

4.3 ตัวอย่างตารางการท างานและการนับชั่วโมงการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
 .................................................................................................................................. 39 

4.4 การถ่ายทอดความรู้แบบ STI-WiL โดยนักศึกษา ป.โท สู่ นักศึกษา ปวส. ............ 40 

4.4.1 หัวข้อความรู้ที่ถ่ายทอดสู่นักศึกษา ปวส. .................................................... 40 

4.4.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ...................................................................... 41 

4.5 การจดบันทึกการท างานโดย Logbook ............................................................... 42 

4.6 กระบวนการสร้างให้เกิดคุณค่าของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ต่อสถานประกอบการ
 .................................................................................................................................. 44 

4.7 กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัครเข้าโครงการ STI-WiL ระดับ ปวส. .............................. 49 

4.8 กลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้าโครงการ STI-WiL ........................................... 50 

4.9 ตัวอย่าง เส้นทางอาชีพ/ทางเลือกเม่ือเรียนจบโครงการ ....................................... 51 



8 / 96 

บทที่ 5 กำรท ำงำนและกำรเรียนของนักศึกษำ ป.โท และควำมส ำคัญต่อ ปวส. .......... 52 

5.1. ท าไมต้องมี ป.โท ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน .................................................. 52 

5.2. นักศึกษา ป.โท จะสร้างประโยชน์ให้กับโรงงานได้อย่างไร .................................. 53 

5.3. การท างานในต าแหน่งที่เกิดประโยชน์ต่อโรงงาน ................................................ 53 

5.4. การปฏิบัติงานของนักศึกษา ป.โท ในต าแหน่งวิศวกรฝึกหัด หรือผู้ช่วยหัวหน้า
แผนก ........................................................................................................................ 54 

5.5. ความรู้ที่สร้างข้ึนในการเรียน ป.โท STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน......................... 55 

5.6. การเตรียมการเรียน ป.โท STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน ...................................... 56 

5.7 ตัวอย่างแผนการเรียน ป.โท ................................................................................ 58 

ตัวอย่างแผนการท างานและการเรียน ป.โท STI-WiL........................................... 59 

5.8 ตัวอย่างผลงานที่เกิดข้ึนของ ป.โท ....................................................................... 62 

รายงานการจดบันทึก (Logbook) ....................................................................... 62 

การแก้ปัญหา (Problem Solving) ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ................. 65 

บทที่ 6 โครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยของ STI-WiL................................................................... 67 

6.1 รายการค่าใช้จ่ายและความจ าเป็น ...................................................................... 67 

6.2 ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย ..................................................................... 69 

6.3 ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจากภาครัฐ .......................................................... 72 

การสนับสนุนที่มีในปัจจุบัน ................................................................................. 72 

การสนับสนุนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ................................................................... 74 

6.4 ความยั่งยืนในระยะยาว ....................................................................................... 75 

บทที่ 7 แนวทำงกำรยกระดับ STI-WiL สู่กำรขยำยผลระดับประเทศ .......................... 76 

7.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษา STI-WiL ระดับ ป.โท (มีหลายมหาวิทยาลัย
ท าร่วมกัน) ................................................................................................................. 77 



9 / 96 

7.2 ระยะที ่2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่องที่เฉพาะส าหรับ STI-WiL.............. 78 

7.2.1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่องที่เฉพาะส าหรับ STI-WiL .................... 78 

7.2.2 การทบทวน Working Value / Retention time ..................................... 79 

7.2.3 หาแนวทางการสนับสนุนจากรัฐ (ส าหรับระยะที่ 2) ................................... 80 

7.3 ระยะที่ 3 การยกระดับสู่รูปแบบร่วมหุ้นส่วน (Consortium) .............................. 81 

7.3.1 Success at Scale .................................................................................... 82 

ผนวก 1 กำรพัฒนำ STI-WiL ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำ .............................. 84 

ผนวก 2 STI-WiL ต่ำงจำกทวีภำคีอย่ำงไร .................................................................. 85 

ข้อสังเกตการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ................................................................ 86 

ผนวก 3 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................... 87 

ผนวก 3.1 WiL Checklist for Factory .................................................................... 87 

ผนวก 3.2 WiL Job and Position for Plant Tour ................................................ 90 

ผนวก 3.3 WiL LOI - MOU ...................................................................................... 94 

แหล่งอ้ำงอิง ............................................................................................................... 95 

กิตติกรรมประกำศ ...................................................................................................... 95 

รำยช่ือที่ปรึกษำและผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำคู่มือ ........................................................ 96 

 

  



10 / 96 

สำรบัญรูป 
รูปที่ 1 มโนทัศน์ของ STI-WiL ส าหรับสถานประกอบการ ............................................... 15 
รูปที่ 2 ภาพรวมของนักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ .......................... 17 
รูปที่ 3 กิจกรรมของนักศึกษา STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน ตลอด 2 ปี ............................ 18 
รูปที่ 4 ผลที่คาดหวังจากนักศึกษา STI-WiL ระดับ ปวส. ที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการ 20 
รูปที่ 5 พีระมิดการสร้าง การถ่ายทอดและการใช้ความรู้ 7 ด้านของ STI-WiL ................. 22 
รูปที่ 6 องค์ประกอบทั้ง 5 ของระบบ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน .................................. 24 
รูปที่ 7 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของ STI-WiL ................................................................................. 28 
รูปที่ 8 ขั้นตอนการหาคุณค่าของการท าโครงการ (Define STI-WiL Value) ................... 31 
รูปที่ 9 ขั้นตอนในระยะที่ 1 (Phase 1) : การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ........ 32 
รูปที่ 10 ขั้นตอนระยะที่ 2 (Phase 2) : การจับคู่กับเครือข่ายพันธมิตร ........................... 33 
รูปที่ 11 ขั้นตอนระยะที่ 3 (Phase 3) : การด าเนินโครงการ STI-WiL ............................ 34 
รูปที่ 12 ขั้นตอนกระบวนการ STI-WiL ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ .................................... 36 
รูปที่ 13 ภาพรวมการพัฒนาก าลังคนระดับ ปวส. ที่หวังผลต่อสถานประกอบการ ........... 38 
รูปที่ 14 กิจกรรมและเครื่องมือในเพ่ือการสร้างผลลัพธ์ของ ปวส. ต่อสถานประกอบการ 38 
รูปที่ 15 ตารางกะการท างานของสถานประกอบการและตารางเรียน ปวส. ..................... 39 
รูปที่ 16 ตัวอย่างตารางการท างานและตารางเรียนของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ............. 40 
รูปที่ 17 ความรู้และกระบวนการที่ใช้ใน STI-WiL เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ........... 42 
รูปที่ 18 แบบฟอร์ม Logbook ของนักศึกษา ปวส. STI-WIL .......................................... 43 
รูปที่ 19 กิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากนักศึกษา ป.โท สู่ ปวส. ............... 44 
รูปที่ 20 การหมุนเวียนของความรู้จากสถานประกอบการและสถานศึกษาผ่านนักศึกษา 
STI-WiL ........................................................................................................................... 45 
รูปที่ 21 คุณค่าของนักศึกษา ปวส. ที่มีต่อสถานประกอบการ .......................................... 46 
รูปที่ 22 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ STI-WiL จากภูมิภาคต่างๆของประเทศ ................... 50 
รูปที่ 23 ผลที่คาดหวังจากนักศึกษา ป.โท STI-WiL ......................................................... 55 
รูปที่ 24 บทบาทของ นักศึกษา ป.โท ในต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ในโรงงาน ............ 56 
รูปที่ 25 องค์ความรู้ทั้ง 7 ด้านที่นักศึกษา ป.โท ต้องเรียนรู้ตลอด 2 ปี ในโครงการ ......... 58 
รูปที่ 26 ตัวอย่างการจดบันทึก Logbook เพ่ือเตรียมสู่การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม .......... 62 



11 / 96 

รูปที่ 27 แบบการสรุปการจดบันทึก Logbook ประจ าสัปดาห์ของนักศึกษา ป.โท  ในระยะ
ที่ 1 (3 เดือนแรก) ............................................................................................................ 63 
รูปที่ 28 ตัวอย่างการบันทึกรายสัปดาห์ (Logbook) ของนักศึกษา ป.โท ......................... 64 
รูปที่ 29 ล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหา ................................................ 65 
รูปที่ 30 ล าดับการสร้างมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปวส. และ ป.โท 66 
รูปที่ 31 ระดับความร่วมมือของการศึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรมระหว่างบริษัทกับ
เครือข่าย โดย Prof. Richard Fredrick Doner .............................................................. 76 
รูปที่ 32 แบบร่างของต าแหน่งงานและการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รูปแบบ 2 
Parental ......................................................................................................................... 77 
รูปที่ 33 ทางเลือกของการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีหลักสูตร ป.ตรี 3 ปี 
โรงเรียนในโรงงานต่อเนื่อง ............................................................................................... 79 
รูปที่ 34 ร่างรูปแบบ STI-WiL แบบร่วมหุ้นส่วน (STI-WiL Consortium) ........................ 82 
รูปที่ 35 ล าดับการขยายผล STI-WiL ............................................................................... 83 
รูปที่ 36 การพัฒนา STI-WiL ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผ่านมา .................................... 84 
รูปที่ 37 ตัวอย่างการเวียนต าแหน่งของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการตลอด 2 ปี ................................................................................................... 93 
 

  



12 / 96 

บทที่ 1 สภำพที่สถำนประกอบกำรก ำลังเผชิญและแนวทำงแก้ไข 

1.1 สภาพที่โรงงานก าลังเผชิญ (ท าไมโรงงานต้องท าโครงการ STI-WiL) 

หากสถานประกอบการประสบปัญหาเหล่านี้ โครงการ STI-WiL อำจจะเป็นทำงเลือก
ของกำรแก้ปัญหำของท่านได ้

 ด้ำน สภำพปัญหำ 
  

 
 

ค่ำใช้จ่ำยต้นทุน 
COST 

(1) คนงานเข้าใหม่ในสายการผลิต (Operator) มีอัตราการลาออกสูง 
ซ่ึงอาจสูงถึง 10% ต่อเดือน ท าให้เกิดต้นทุนแฝงจากการหา
คนงานใหม่ตลอดเวลา 

(2) คนงานท่ีท างานหลายปีน้ันมีความคาดหวังให้สถานประกอบการ
จ่ายค่าตอบแทนสูงขึ้นหรือต้องการขึ้นค่าแรงทุกปี (งานท่ีท า
เหมือนเดิมแต่ต้องการเงินค่าจ้างสูงขึ้น) ส่งผลให้ให้ผลิตภาพ 
(Productivity) ของสถานประกอบการลดลง 

(3) การให้ทุนแก่พนักงานในการศึกษาต่อน้ัน เมื่อท าให้เกิดความเสี่ยง
สูงท่ีจะสูญเสียพนักงานไปบริษัทอื่น (การแย่งคนงาน) 

 
ปัจจัยภำยใน 

ของ 
สถำน

ประกอบกำร 

 
 
 

คุณภำพ 
QUALITY 

(1) คนงานในสายการผลิต (Operator) ขาดแรงจูงใจในการท างาน 
เน่ืองจากลักษณะงานท่ีท าซ้ าๆ งานท่ีหนักและไม่มีเส้นทางอาชีพ 
(คนงานจึงลาออกจากงานเดิมและหางานใหม่ไปเรื่อยๆ) 

(2) สถานประกอบการไม่มีกระบวนการพัฒนาความรู้ในอุตสาหกรรม
ท าให้คนงานไม่เก่งขึ้น คนงานจึงไม่สามารถสนับสนุนให้ระบบการ
ผลิตของโรงงานก้าวหน้าขึ้นได้ (ขาดผลิตภาพ หรือ Productivity) 

(3) การพัฒนาความรู้ภายในอย่างเข้มข้น (In-house training) ท าได้
เพียงระยะสั้น ไม่สามารถท าได้อย่างเป็นระบบ เน่ืองจากปัญหา
การลาออกของพนักงานการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมจึงเป็นภาระ 

(4) การให้ทุนแก่พนักงานในการศึกษาต่อท าให้เกิดความเสี่ยง (ท่ีสูง) 
ท่ีจะสูญเสียพนักงานไปบริษัทอื่น (การแย่งคนงาน) 

(5) ขาดคนท่ีมีความสามารถเพียงพอในการเลื่อนต าแหน่งในองค์กร 
(ระบบเดิมไม่สามารถสร้างคนเหล่าน้ีได้) 

  
กำรส่งมอบ 
DELIVERY 

(1) ปัญหาการขาดงาน (Attendance) และ ท าให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าตามก าหนดส่งมอบได้ทัน  

(2) ปัญหาคนงานท่ีมีสมรรถนะไม่ตรงกับต าแหน่ง ท าให้ไม่สามารถ
รับค าสั่งซ้ือ (order) ท่ีมีระยะเวลาการส่งมอบส้ันๆได้ (แข่งขันกับ
คนอื่นไม่ได้) 
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 แหล่งรวม
แรงงำน 

WORKFORCE 
POOL 

(1) คนหนุ่มสาวไทยมีจ านวนลดลงและหลีกเลี่ยงไม่ยอมท างานท่ีใช้
แรงงาน  

(2) การใช้แรงงานต่างด้าว 
(3) ช่างเทคนิค วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ มีข้อจ ากัดในการศึกษา

ปัญหา การวิจัย และการทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคและ
ผลิตภาพในโรงงาน 

ปัจจัย
ภำยนอกของ 

สถำน
ประกอบกำร 

 
 

ควำมร่วมมือ 
PARTNERSHIP 

(1) ความร่วมมือกับสถานศึกษาท่ีอ่อนแอ (มีคนมาฝึกงานระยะสั้น ยัง
ไม่ทันได้ใช้งานก็หมดเวลาการฝึกแล้ว) มีเพียงมาตรการสนับสนุน
ทางภาษี ท่ีลดหย่อนได้บางส่ วนหากท า โครงการร่ วมกับ
สถานศึกษา แต่ไม่สามารถท าให้แข่งขันได้  

(2) พนักงานเข้าใหม่ ไม่ว่าจบการศึกษาระดับใดก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ไม่รู้ขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้น 
ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องจักรสมัยใหม่ ท่ีใช้  อัน
เน่ืองมาจากทางวิทยาลัยไม่มีเครื่องมือเหล่าน้ี และไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้นได ้

                  สรุป:      ระยะเร่งด่วนขาดคนท างาน  
ระยะกลำงขาดวิธีการเพ่ิมผลิตภาพ  

ระยะยำวขาดระบบท่ีแข่งขันได ้

1.2 แนวทางแก้ไขของ STI-WiL (โรงงานจะได้อะไรถ้าท า STI-WiL) 

 โครงการ STI WiL มีลักษณะเฉพาะที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังต่อไปนี้ 

แก้ปัญหำระยะเร่งด่วน “กำรขำดแคลนคนงำนระดับปฏบิัติกำร”   

1. โครงการ STI WiL รับผู้จบการศึกษา ม.
6 จากพ้ืนที่ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
เข้ามาท างานในโรงงานที่ขาดแคลน
คนงาน ระดับปฏิบัติการ  

2. ผู้จบการศึกษา ม.6 จะเข้าเรียนต่อใน
หลักสูตร ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิค ที่มี
ที่ตั้งใกล้เคียงกับโรงงาน 

3. นักศึกษา จะท างานในเวลากลางวัน และ
เรียนต่อในช่วงตอนเย็นและวันเสาร์  
อาทิตย ์ในหลักสูตรทวิภาคี ที่นับเอาการ 

สถานประกอบการ 
จะได้ 

คนงานระดับปฏิบัติการ โดยเปลี่ยน
การรับนักศึกษาฝึกงาน 
ที่ระยะเวลาฝึกสั้นเกินไป  

เป็น การรับผู้ปฏิบัติงาน 2 ปี  
ในโรงงาน และเรียน ปวส.  

หลังเลิกงาน 
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ท างานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติในหลักสูตรได้ 
4. เนื่องจากหลักสูตร ปวส. มีระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ จะมีอัตราการ

ลาออกของนักศึกษา น้อยมาก หรือแทบไม่มี เนื่องจากความมุ่งมั่นในการจบ
การศึกษา 

แก้ปัญหำระยะกลำง “กำรขำดวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ในงำนที่ท ำในอุตสำหกรรม
ให้กับพนักงำน”  

5. นักศึกษา ปวส. ได้รับความรู้ตามหลักสูตรจาก
วิทยาลัยเทคนิค และได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในโรงงาน จากการ
สอนของนักศึกษา ป.โท ในโครงการ  

6. นักศึกษา ปวส. มี เครื่องมือในการหาความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น การบันทึกการ
ท างานแต่ละวันด้วย Logbook  การวิ เคราะห์
ขั้นตอนในกระบวนการผลิตในรูปแบบ input 
process output ค่าเป้าหมายในการผลิตและค่า
เผื่อในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุดิบ วิธีการ 
เครื่องจักร ความสามารถของคน และสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน การวิเคราะห์สาเหตุของสิ่งผิดปกติ
โดยการตั้งค าถาม 5 Why การน าเสนอในที่ประชุม 
การร่วมอภิปราย การน าเอาวิธีการแก้ปัญหาที่ตก
ลงกันไปปฏิบัติ 

แก้ปัญหำระยะยำว “กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเดิมเกิดซ  ำอีกโดยกำรสร้ำงระบบที่
หมุนเวียนคนได้” 

7. นักศึกษา ป.โท เป็นผู้ถอดความรู้ด้านเทคนิค
ในระบบการผลิตแล้วน ามาถ่ายทอดท าให้
นักศึกษา ปวส. มีความรู้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
มากขึ้น (มีความรู้ ในงานที่ท า  หรืองานที่
เกี่ยวข้อง) และท าให้ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

สถานประกอบการ 
จะได้ 

วิธีการพัฒนาความรู้ในงานที่
ท าในอุตสาหกรรม คือ  
การมีผู้ช่วยหัวหน้างาน  
(ป.โท) ถ่ายทอดความรู้ 

ในงานที่ ปวส. ท างานให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียน  

สถานประกอบการ 
จะได ้

ระบบท่ีมพีนักงานท่ีมีความรู้
มาทดแทนตลอดระยะเวลา 

ท่ีท าโครงการ 
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8. นักศึกษา ป.โท ร่วมกับ ช่างเทคนิคและวิศวกรของโรงงาน และอาจารย์ที่

ปรึกษา สามารถช่วยท าการศึกษาปัญหา วิจัยและด าเนินการทดลอง 
แก้ปัญหาทางเทคนิคและผลิตภาพในโรงงาน โดยท าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

9. เมื่อจบการศึกษา ปวส. นักศึกษามีทางเลือกที่จะท างานในโรงงานเดิม  
ในต าแหน่งที่สูงกว่า หรืออาจไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

10. หากโรงงานด าเนินโครงการรับนักศึกษาใหม่ทุกปี เพ่ือทดแทนนักศึกษาที่จบ
การศึกษา โรงงานจะได้พนักงำนที่มีควำมรู้มำทดแทนตลอดระยะเวลำที่ท ำ
โครงกำร 

 

1.3 มโนทัศน์ของ STI-WiL ที่มีผลต่อสถานประกอบการ  

รูปที่ 1 มโนทัศน์ของ STI-WiL ส าหรับสถานประกอบการ 

รูปที่  1 แสดงระบบ STI-WiL เป็น ระบบการจัดการเพ่ือปัญหาก าลังคนใน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาความไม่สอดคล้อง หรือ “mismatch” ระหว่าง
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ภาคอุตสาหกรรม กับ ภาคการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
(Work integrated Learning: WiL) อย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการระหว่าง “คนงาน” 
ในระดับปฏิบัติการหรือช่างเทคนิ ค ให้ได้เรียนและมีความรู้ ขณะที่ “นักศึกษา” ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) ให้มีความรู้ที่เรียน
จากงานจริง และมีการบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ
พร้อมกับปฏิบัติงานเป็นคนท างานอย่างเป็นระบบ นักศึกษาที่ปฏิบัติงานได้เหมือนคนท างาน
ในระบบ STI-WiL เรียกว่า “นักศึกษา STI-WiL” โดย นักศึกษาจะได้เรียนรู้และได้
ประสบการณ์จากการท างานจริงตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เพ่ือให้สถานประกอบการได้
ก าลังคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการยังลดอัตราการ
ลาออกโดยรวมของพนักงาน อีกทั้งมีนักศึกษา  STI-WiL ท างานประจ าในโรงงานซึ่ง 
จะมีจ านวนคงที่เมื่อด าเนินงานแบบเต็มโครงการ จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่เข้า
มาใหม่เท่ากับจ านวนที่จบออกไป โดยผู้จบการศึกษานี้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งงานในโรงงาน
ที่มีค่างานสูงขึ้น ตามความสมัครใจของทั้งผู้รับสมัครและผู้สมัครเข้าท างาน  

STI-WiL ถูกออกแบบการด าเนินงานให้เป็น “ระบบที่หมุนเวียนได้” หรือเป็น 
“rolling system” ตั้งแต่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้สอนประจ าโรงงาน
และครูจากสถานศึกษา โดยให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในแต่ละรุ่น  ครูหรือผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาจากเดิมที่ไม่สามารถอยู่ในโรงงานได้ จะเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วย
หัวหน้างาน หรอืผู้ช่วยวิศวกร ที่น าเอาประสบการณ์ท างานตรงมาเป็นครูที่อยู่ในโรงงานเพ่ือ
ใช้ความเข้าใจเรียบเรียงความรู้ออกมาใหม่ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ใช้ใน
แต่ละต าแหน่งงาน (post/station) เพ่ือให้เกิดการกระจายและการใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม แล้วน าไปถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่นักศึกษา ปวส. ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ 
จะต้องเรียบง่ายพอ (simple enough) ที่น าไปถ่ายทอดให้กับศึกษา ปวส. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เก่งขึ้น และลึกพอ (sophisticate enough) ที่จะปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
เทคนิคในโรงงาน ให้เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท ในโรงงานได้  อีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้สถานประกอบ การมีบุคลากรที่เข้าใจระบบการท างานของตนและ
ร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัยจากปัญหาของสถานประกอบการโดยตรงได้ในอนาคต  
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บทที่ 2 ระบบ STI-WiL ในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงำน” 

ระบบ STI-WiL เหมาะกับสถานประกอบการที่ประสบปัญหาขาดพนักงาน
โดยเฉพาะ พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator)  ดังนั้น การแก้ปัญหาต าแหน่งงานนี้จึงถูก
แทนที่ด้วยนักศึกษาระดับ ปวส. ซึ่งจะท างานเสมือนพนักงานทั่วไป (และเรียนหลังจากเลิก
เวลางาน) ในขณะเดียวกัน ระบบนี้จะต้องมีผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ในการท างานและการเรียน
ตามหลักสูตรของ ปวส. ระบบจึงจ าเป็นต้องมีผู้สอนที่บูรณาการระหว่างความรู้ในการ
ท างานและความรู้รายสาขาอุตสาหกรรมด้วย STI-WiL จึงก าหนดให้มีนักศึกษาระดับ ป.โท 
เข้าไปท างานในต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือ ผู้ช่วยวิศวกร ภาพรวมของนักศึกษาจะเข้า
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังแสดงใน รูปที่ 2 ภาพรวมของนักศึกษาจะเข้าไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

รูปที่ 2 ภาพรวมของนักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  รูปที่ 2 นักศึกษา ปวส. จะเข้าไปปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 
(operator) ในแผนกที่ส าคัญของกระบวนการผลิต (Production) อาจมีนักศึกษาบางส่วน
อยู่ในแผนกคุณภาพ (Quality) หรือในแผนกช่างซ่อมบ ารุง (Engineering) (ต าแหน่งงาน
นักศึกษา ปวส. แสดงในกรอบเส้นประหมายเลข 4) โดยมีนักศึกษา ป.โท เข้าไปปฏิบัติงาน
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ในต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างาน ผู้ช่วยวิศวกรที่มีการท างานสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการท างาน
ของนักศึกษา ปวส.  (ต าแหน่งงานนักศึกษา ป.โท แสดงในกรอบเส้นประหมายเลข 3) 

 

2.1 กิจกรรมหลักของระบบ STI-WiL ในสถานประกอบการ 

สวทน. พัฒนาและออกแบบระบบเพ่ือให้เกิดการกำรสร้ำงควำมรู้ กำรถ่ำยทอด และ
กำรใช้ควำมรู้ โดยการจัดการศึกษา 2 ระดับควบคู่กัน ได้แก่ ระดับ ปวส. และ ป.โท ซึ่งมี
กิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน โดยนักศึกษาแต่ระดับชั้นมีคุณค่าและ
บทบาทหน้าที่ในโครงการแตกต่าง ดังแสดงรูปที่ 3 

รูปที่ 3 กิจกรรมของนักศึกษา STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน ตลอด 2 ปี 

1. นักศึกษำ ปวส.  
1.1 การท างาน ปฏิบัติหน้ำที่เหมือนพนักงำนปกติ/พนักงำนรำยวัน/พนักงำน

ปฏิบัติกำร 
1.2 การเรียน เน้นควำมรู้รำยสำขำ ด้าน “ระบบกำรผลิต” และ “เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์”ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ ในรายวิชานักศึกษา ป.โท ได้รับ
มอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะเป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาจาก
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สถานประกอบการเข้ากับทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เป็นการทวนสอบสิ่งที่นักศึกษาได้
เรียนรู้จากการท างานในต าแหน่งนั้นๆ เป็นการเรียนจาก “สิ่งที่ท า” ซึ่งท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่าย เพราะรู้ว่าจะน าไปใช้ในการ
ท างานได้อย่างไร 

2. นักศึกษำ ป.โท  
2.1 การท างานร่วมกับผู้ควบคุมงานและวิศวกร ในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร/ผู้ช่วย

หัวหน้ำแผนก 
2.2 ถอดความรู้เป็นบทเรียนโดยการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

ร่วมกับวิศวกร หรือหัวหน้าแผนกในโรงงาน เป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความลับ น ามา
จัดท าเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ปวส. และถ่ายทอดให้ผ่านการสอนใน
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่
วิทยาลัยเทคนิคได้เช่นกันเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาน าไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรให้สามารถผลิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการต่อไป  

2.3  การเรียน นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานที่สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย และ
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับวิศวกรหรือหัวหน้าแผนกในโรงงาน 
โดยแบ่งความรู้เป็น 7 ด้าน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง ผู้จัดการ
โครงการ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการท าวิจัย
ช่วยแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ 

คุณค่ำหลักของนักศึกษำ STI-WiL คือ นักศึกษา ปวส. ปฏบิัติงานเทียบเท่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (Operator)เรียนความรู้ในสาขาอุตสาหกรรมด้าน “กระบวนการ
ผลิตและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 

นักศึกษา ป.โท ถอดความรู้จากงานที่ท าเป็นบทเรียน และ ถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ 
นักศึกษา ปวส. ให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 
และท าให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
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รูปที่ 4 ผลที่คาดหวังจากนักศึกษา STI-WiL ระดับ ปวส. ที่เกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการ 

2.2 STI-WiL เน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต (production process) 

STI-WiL เน้นให้นักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของของกระบวนการผลิต โดย 

(1) ก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปฏิบัติงานจริงในสายการผลิตหรือรายการ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปี การ
ท างานจริงจะถูกนับเป็นการฝึกปฏิบัติในหลักสูตร 

(2) ก าหนดการท างานจริงส าหรับนักศึกษา ปวส. เทียบเท่า ดังนั้นนักศึกษาจะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนตามจริงซึ่งไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า (มากกว่า 300 บาท/วัน) 
ตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด  

(3) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในเวลากลางวัน หรือตามกะการท างานของโรงงาน 
(การเรียนจะเริ่มหลังจากเลิกงานหรือในวันหยุด ในสถานประกอบการหรือบริเวณ
ใกล้สถานประกอบการ) 

(4) ก าหนดให้โรงงานจัดให้มีการเวียนต าแหน่งนักศึกษา ปวส. ไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง 
(อย่างน้อย 1 ต าแหน่งต่อปี) เพ่ือการเรียนรู้กระบวนการผลิตให้มีประสบการณ์
ภาพรวมทั้งกระบวนการ 
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2.3 STI-WiL เน้นการเรียนตามหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว  

   หลักสูตรที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี (DVE) หรือ สหกิจศึกษา (Co-op) 
(1) ระดับ ปวส. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทวิภาคี (แบบเข้มข้น 2 ปี) โดยการ

บริหารจัดการร่วมกับวิทยาลัย  
(2) ระดับ ป.ตรี ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา หรือ ป.ตรี ต่อเนื่อง เพ่ือ

ปฏิบัติงานในโรงงาน 12-24 เดือน ในปีสุดท้าย โดยการบริหารจัดการร่วมกับ
วิทยาลัย (ปัจจุบันยังมีตัวอย่างน้อย) 

(3) ระดับ ป.โท ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ก1 หรือ ก2 โดยการบริหารจัดการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 

2.4 STI-WiL มุ่งหวังให้เกิดการควบคุมระบบด้วยตนเอง (Self-Regulation)  

STI-WiL มุ่งหวังให้เกิดการควบคุมระบบด้วยตนเอง (Self-Regulation) หรือเกิด
การควบคุมโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ นักศึกษาทั้งระดับ ปวส. ป.โท สถานประกอบการ 
สถานศึกษา จะได้รับคุณค่าเมื่อด าเนินการตามหลักการ  

2) STI-WiL จะด าเนินการในระดับ  
(1) ปวส. คู่กับ ป.โท  
(2) ป.ตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน จากผู้จบการศึกษา STI-WiL ระดับ ปวส. ใน
บางโครงการ มี ป.ตรี ต่อเนื่องโดยไม่มี ป.โท ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลอง เช่น 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีกลไกการสร้างความรู้ (ฝึกเขียนต ารา) และการ
ถ่ายทอดความรู้ (ฝึกสอน)  
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2.5 STI-WiL เน้นการสร้างความรู้ การถ่ายทอด การใช้ความรู้ของอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่  

รูปที่ 5 พีระมิดการสร้าง การถ่ายทอดและการใช้ความรู้ 7 ด้านของ STI-WiL 

ตารางที่ 1 ความรู้รายสาขาอุตสาหกรรมที่เน้นในโครงการ STI-WiL 
ควำมรู้ที่เน้นในโครงกำร STI-WiL ปวส. ป.ตรี ป.โท 

(1) เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำแต่ละขั นตอน (Fabrication Technology)  
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ เทคโนโลยีของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
(Machining Technology), เครื่องมือกล (Machine Tools), เครื่องมือ
วัดและการทดสอบ (Metrology), การผลิตแบบรวดเร็ว  (Rapid 
Manufacturing) 

   

(2) ระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรม (Manufacturing System) 
สิ่ งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้  คือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน
อุตสาหกรรม (Safety), ปัจจัยการผลิต (Input), กระบวบการผลิต 
(Production Process) ผลผลิต (Output) โดยค านึงถึงค่าเป้าหมาย 
(Target Value) ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้  (Tolerance) ในการผลิต 
รวมถึงการบริหารจัดการตามก าหนดเวลาเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลติ อาทิ 
การบริหารงานประจ าวัน (Daily Management) เป็นต้น 
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ควำมรู้ที่เน้นในโครงกำร STI-WiL ปวส. ป.ตรี ป.โท 
(3) กำรควบคุมสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ (Product Performance 

Control) สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ การควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างฝ่ายออกแบบ และพัฒนาสินค้า กับ ฝ่ายการผลิตให้มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาตั้งแต่ สินค้าที่ต้องการผลิต
กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิต (Product & Material) และกระบวนการผลิตกับ
ทฤษฏีที่ใช้ควบคุมการผลิต (Process & Method) โดยเน้นการน าไปสู่
สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการค้นหา
รากของปัญหาทั้ง 5Why และ แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) 

   

(4) กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต (Process Control) 
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ การควบคุมกระบวนการผลิตในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของวัตถุดิบ (Material), 
เครื่ องมือและเครื่องจักรที่ ใ ช้ในงาน (Equipment/Mechanics) ,
ผู้ปฏิบัติงาน (Manpower), การสั่งการผลิตในโรงงาน (Method) และ
สภาพแวดล้อม (Environment) และรวมถึงการทวนสอบ (Validation) 
เพื่อค้นหารากของปัญหา (5Why) 

   

(5) ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)  
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
การท างาน/หน้าที่ของสินค้า (Product Function) ข้อมูลจ าเพาะของ
ผ ลิ ต ภั ณฑ์  ( Product Specification)  ก า ร ออก แบบผลิ ตภัณฑ์   
(Product Design) และสมรรถนะของผลิตภัณฑ์และการทดสอบ 
(Product Performance & Testing) 

   

(6) กำรส่งมอบชิ นส่วนตลอดกระบวนกำร (Supply Chain) 
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ การบริหารจัดการเพื่อส่งมอบในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบในสายการผลิตไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่
ลู ก ค้ า  ก า ร จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ  (Raw Material Supply) ก า ร ขนส่ ง 
(Transport) คลั งสิ นค้ า และการกระจายสินค้ า  (Warehouse & 
Distribution) 

   

(7) กระบวนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและคุณภำพ (Industrial Quality 
&Productivity Research)  
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ การสังเคราะห์ความรู้ใหม่เป็นความรู้จาก
ความต้องการของโรงงาน อันน าไปสู่การวิจัยที่ใช้เง่ือนไขจริงในโรงงาน
และการใช้ประโยชน์โดยตรงของโรงงานที่น าไปสู่การความคุมคุณภาพ 
ลดค่าใช้จ่าย การส่งมอบ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรม (Quality 
Cost Delivery and Standard : QCDS) 
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2.6 ระบบ STI-WiL มีองค์ประกอบเป็นอย่างไร 

ระบบ STI-WiL หรือ STI Work-integrated Learning หรือ เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า 
“โรงเรียนในโรงงาน” (School in Factory: SiF) นี้เป็นระบบที่ต้องการการมีส่วนร่วมจาก
ฝั่ง “สถานประกอบการ” และ “สถานศึกษา” เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน จึงมีผู้เกี่ยวข้องจาก 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (รูปที่ 6) 

รูปที่ 6 องค์ประกอบทั้ง 5 ของระบบ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน  
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องค์ประกอบหลัก 

 องค์ประกอบหลักที่ 1 สถำนประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต (หมายเลข 1) 

บทบำท:  เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มด าเนินโครงการเนื่องจากเป็นฝ่ายที่มี
ปัญหาด้ าน  ก าลั งคน  เป็นผู้ สนับสนุนค่ า ใช้ จ่ ายทั้ งหมด
เปรียบเสมือน“เจ้ำของโครงกำร”และเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุดและจะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านก าลังคนได้อย่าง
ยั่งยืนหากสามารถด าเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง  

หน้ำที่:  เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและความพร้อม
ของสถานประกอบการเอง การจัดหาต าแหน่งงานที่มีความ
เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษา การคัดเลือก
นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
และสวัสดิการอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของโครงการ ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การผลิต  

 องค์ประกอบหลักที่ 2 สถำบันอำชีวศึกษำ (หมายเลข 2)  

บทบำท:  ต้นสังกัดของนักศึกษา ปวส. ซึ่งวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นได้ทั้ง
วิทยาลัยเทคนิค  หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการศึกษาระดับ ปวส.  
ตามหลักสูตรทวิภาคีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก าหนด 

หน้ำที่:  จัดการศึกษาระดับ ปวส. ที่มีความสอดคล้องกับต าแหน่งงาน
นักศึกษา ปวส. โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพิจารณา
และคัดเลือกหลักสูตรและรายวิชาที่เหมาะสม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้อาจารย์วิทยาลัยเข้าสอนในสถาน
ประกอบการและเข้าร่วมการประชุมของโครงการ  รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
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 องค์ประกอบหลักที่ 3 สถำบันอุดมศึกษำ (หมายเลข 3)  

บทบำท:  ต้นสังกัดของนักศึกษำ ป.โท ซึ่งในระบบ STI-WiL เรียกว่า 
“ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน หรือ ผู้ช่วยวิศวกร หรือ ครูพี่เลี ยง” 
สถาบันอุดมศึกษาดูแลและจัด  การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ปัญหาของสถาน
ประกอบการที่การท าวิทยาลัยนิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท  

หน้ำที:่  จัดการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สนับสนุนอาจารย์เข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการทั้งการสอน การดูแลนักศึกษา การเข้าร่วมการ
ประชุมของโครงการ การให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกับสถานประกอบการที่น าไปสู่การท างานวิจัยร่วมกันและ
การท าวิทยานิพนธ์ อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 ผู้เกี่ยวข้องใน 3 องค์ประกอบหลัก 

1. ผู้จัดการ ฝั่งสถานประกอบการ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ 
เพ่ือให้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ท าหน้าที่เป็นตัวแทนสถานประกอบการในการดูแลและ
บริหารจัดการโครงการร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยผ่าน ผู้จัดการระดับ ปวส. และ 
ผู้จัดการระดับ ป.โท เพ่ือให้เกิดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ร่วมกัน เป็นผู้ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการเพ่ือรายงานให้แก่ผู้บริหารของสถานประกอบการได้รับ
ทราบ รวมทั้งร่วมกับตัวแทนของสถานศึกษาเพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินโครงการฯ 

2. ผู้จัดการ กลุ่มนักศึกษา ปวส. ท าหน้าที่วางแผน ประสานงาน และบริหารจัดการ
ด้านการเรียน การท างาน และชีวิตความเป็นอยู่ของ นักศึกษา ปวส. รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้โครงการด าเนินการไปตามแผนงาน อาจเป็นได้ทั้งอาจารย์วิทยาลัยหรือ
พนักงานของสถานประกอบการเอง 
  

3 
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3. ผู้จัดการ กลุ่มนักศึกษา ป.โท ท าหน้าที่เหมือน ผู้จัดการ ปวส. แต่เนื่องจาก
การศึกษาในระดับปริญญาโทต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องเป็นโจทย์
และปัญหาที่มาจากสถานประกอบการ และมีความเข้มข้นทางวิชาการในระดับที่สามารถ
เป็นวิทยานิพนธ์ได้การบริหารจัดการ ผู้จัดการจึงต้องมีความเข้าใจทั้งฝั่งสถานประกอบการ
และสถานศึกษา อาจเป็นได้ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือพนักงานของสถานประกอบการ
เอง 

องค์ประกอบเสริม 

 องค์ประกอบเสริมที่ 1 โรงเรียนตัวป้อน (หมายเลข 4) เป็นแหล่งผลิตนักเรียน/
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีทั้งโรงเรียนมัธยมปลาย
และวิทยาลัยต่างๆ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้สื่อสารข้อมูลโครงการเน้นไปยัง
นักเรียน/นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง รวมทั้งยังช่วยติดตาม
ผลประโยชน์ของนักศึกษาขณะที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

 องค์ประกอบเสริมที่ 2 ระบบประกันคุณภำพ (หมายเลข 5) เป็นบทบาทของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางที่ทุกฝ่ายได้ก าหนดร่วมกัน
ไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ เพ่ือยันยันว่าทุกฝ่ายได้รับคุณค่าและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น
ต่อกันและกัน ในบางกรณีอาจมีหน้าที่ในการรับรองการผ่านมาตรฐานโครงการ 
ปัจจุบัน สวทน. ด าเนินการในบทบาทนี้ควบคู่กับการออกแบบและพัฒนา
โครงการ ในอนาคตจะต้องมีหน่วยงานที่มาท าหน้าที่ เต็มรูปแบบต่อไป  
แต่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนการสร้างให้เกิดการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน 
(Self-regulation) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเองจะเป็นระบบควบคุม
คุณภาพที่ดีที่สุด 

 บริษัทจัดกำรโครงกำร  ในกรณีที่หน่วยงานในองค์ประกอบหลักทั้ ง  
3 องค์ประกอบ ยังไม่สามารถให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกในส่วนของ
นักศึกษา ปวส. และนักศึกษา ป.โท ได้ ซึ่งอาจเป็นในช่วงเริ่มต้นโครงการ บริษัท
จัดการโครงการจะเข้ามาด าเนินการให้โดยได้รับค่าจ้างจากสถานประกอบการ
ในอัตราที่เหมาะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการท าโครงการเพ่ิมเติมไม่ใช่การหักจาก
ค่าแรงงานที่นักศึกษา 
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2.7 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของ STI-WiL 

 
รูปที่ 7 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของ STI-WiL  
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บทที่ 3 สิ่งทีส่ถำนประกอบกำรควรทรำบก่อนเริ่ม STI-WiL  

3.1 ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ 

(1) นักศึกษา STI-WiL จะปฏิบัติงานในต าแหน่งจริงในสถานประกอบการ  
(รูปที่ 2) ดังนี้ 
 ต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ (operator) จะใช้ นักศึกษา ปวส. 
 ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานหรือผู้ช่วยวิศวกร จะใช้ นักศึกษา ป.โท 

(2) นักศึกษา STI-WiL ในขณะปฏิบัติงาน (เวลาท างาน) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
โรงงานลักษณะการปฏิบัติงาน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเวลา
ท างาน (กะงาน) เหมือนพนักงานทั่วไป  

(3) นักศึกษา STI-WiL จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
พนักงานในโรงงาน 

(4) นอกเวลาท างาน นักศึกษา STI-WiL จะศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
และเน้นความรู้รายสาขาอุตสาหกรรมตามหลักการ STI-WiL 

3.2 บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ (อ้างอิงตามหนังสือแสดงเจตจ านง)  

 ก่อนที่นักศึกษา STI-WiL จะเข้าโรงงาน จะต้องมีการจัดท าเอกสารเป็นทางการ 
เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) หรือ 
หนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent : LOI) เป็นต้น โดยลงนามร่วมกันระหว่าง สถาน
ประกอบการ กับ สถานศึกษา ในบางกรณีอาจรวมหน่วยงานหรือองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนร่วมด้วย  

โดยสถานประกอบการจะมีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษา WiL ทั้งระดับ ปวส. และ  

ป.โท ร่วมกับสถานศึกษา และเป็นผู้ตัดสินผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL  
(2) จัดเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา WiL ทั้งระดับ ปวส. และ ป.โท 

รวมทั้งการเตรียมบุคลากรผู้ฝึกอบรมของฝั่งสถานประกอบการ 
(3) ร่วมวางแผนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในสถานประกอบการหรือสถานที่ที่สถาน
ประกอบการจัดเตรียมไว้ 
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(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา WiL (ปวส. และ ป.โท) และร่วม
ประเมินผลการด าเนินโครงการในภาพรวม  

(5) สนับสนุนการจัดการท างานของนักศึกษา WiL ระดับ ป.โท ในต าแหน่ง 
“ผู้ช่วยหัวหน้างาน” รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเทคนิคในโรงงานให้เป็นวิทยานิพนธ์ ป.โท ใน
ปีการศึกษาท่ี 2  

(6) จัดให้มีผู้จัดการโครงการ เพ่ือรับผิดชอบในด้าน (1) การดูแลนักศึกษา  
STI-WiL ให้ได้รับความรู้และผลตอบแทน (2) ประสานงานและบริหาร
จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา STI-WiL (ปวส. และ ป.โท) และ (3) การแก้ไข
ข้อขัดแย้ง และประกันคุณภาพในการด าเนินงานโครงการ  

(7) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  
1) ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา STI-WiL ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน ที่พักที่

มีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา STI-WiL (ปวส. และ ป.โท) ประกัน
สุขภาพประกันอุบัติเหตุ ชุดเครื่องแบบฝึกงาน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

2) ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา STI-WiL (ปวส. และ ป.โท) 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่ารถรับส่งนักศึกษา STI-WiL 
ระหว่างหอพักกับสถานประกอบการ ค่าเดินทางของครูและอาจารย์ 
ค่าตอบแทนของผู้จัดการโครงการในการดูแลนักศึกษา WiL (ปวส. 
และ ป.โท) ในด้าน (1) การปฏิบัติงาน (2) การเรียนการสอน และ  
(3) ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาการศึกษาในแต่ละรุ่น (รุ่นละ  
2 ปี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการประสานงานและจัดประชุมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 
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3.3 ระยะการด าเนินโครงการ STI-WiL   

ก่อนที่จะเริ่มโครงการ STI-WiL เงื่อนไขส าคัญที่ต้องปรากฏ คือ ความชัดเจนของ
ความต้องการก าลังคนในระดับปฏิบัติการ (Qualified Workforce) รวมถึงความต้องการ
เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของโรงงานหรือสถานประกอบการ เมื่อพบว่า Demand ของ
โรงงานมีความชัดเจนและเป็นความต้องการแท้แล้ว จึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของ  
STI-WiL ได้ตามล าดับ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการดังนี้ 

ระยะเริ่มต้น (Phase 0) : กำรหำคุณค่ำของกำรท ำโครงกำร (Define STI-WiL 
Value)  

รูปที่ 8 ขั้นตอนการหาคุณค่าของการท าโครงการ (Define STI-WiL Value) 

 ระหว่าง สวทน. กับ สถานประกอบการ  
 ใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน  

รูปที่ 8 ขั้นตอนการหาคุณค่าของการท าโครงการ (Define STI-WiL Value) เป็น
การสื่อสารคุณค่าของโครงการ STI-WiL ให้โรงงานหรือสถานประกอบการรับทราบ โดย  
สวทน. ท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารข้อมูลโดยตรง (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือโครงการ  
STI-WiL) หลังจากที่มีการสื่อสารคุณค่าและข้อมูลโครงการ STI-WiL ให้กับโรงงานทราบใน
เบื้องต้นตั้งแต่ในระดับการผลิตไปจนถึงระดับบริหารแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหาร
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โรงงานมีความเข้าใจและมีความพร้อมต่อการด าเนินโครงการ STI-WiL จึงจะมีการนัดหมาย
ประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไป แต่หากโรงงานไม่เห็นด้ วยกับหลักการของ  
STI-WiL ก็ไม่มีการด าเนินการต่อ ทั้งนี้โรงงานอาจจะไปร่วมมือกับวิยาลัยเทคนิคเพ่ือท า
โครงการทวิภาคีปกติ หรือโครงการอ่ืนได้ 

ระยะที่ 1 (Phase 1) : กำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร STI-WiL  

รูปที่ 9 ขั้นตอนในระยะที่ 1 (Phase 1) : การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ  

 ระหว่าง สวทน. กับ สถานประกอบการ  
 ใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน  

รูปที่ 9 ขั้นตอนในระยะที่ 1 (Phase 1) : การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ  
เป็นการประชุมเพ่ือพัฒนารายละเอียดของกิจกรรมเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นในโครงการ  
STI-WiL ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมของโรงงาน โดยใช้ STI-WiL Checklist for Factory1 
ที่ สวทน. ได้ออกแบบไว้ให้โรงงานหรือสถานประกอบการได้พิจารณาระบุรายละเอียดข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อการเริ่มโครงการ หลังจากนั้น โรงงานจะน าส่ง WiL Checklist กลับมายัง  
สวทน. เมื่อท าการทวนสอบข้อมูลที่ได้รับแล้วพบว่า โรงงานมีอาการหรือสภาพปัญหา

                                           
1 เอกสารแสดงในภาคผนวก 3.1 
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เบื้องต้นด้านการขาดแคลนก าลังคนในระดับปฏิบัติการ และการท าโครงการ STI-WiL 
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการจับคู่กับเครือข่ายพันธมิตรที่ต้องร่วม
ด าเนินโครงการต่อไป แต่หากไม่พบว่าโรงงานมีปัญหาหรือมีอาการดังกล่าว ถือเป็นการจบ
กระบวนการ STI-WiL ในระยะที่ 1 ทั้งนี้ สวทน. อาจน าเสนอโครงการอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงงานได ้

ระยะที่ 2 (Phase 2) : กำรจับคู่กับเครือข่ำยพันธมิตร  

รูปที่ 10 ขั้นตอนระยะที่ 2 (Phase 2) : การจับคู่กับเครือข่ายพันธมิตร 

 ระหว่าง สถานประกอบการ กับ เครือข่ายพันธมิตร  
 ใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน  

รูปที่ 10 ขั้นตอนระยะที่ 2 (Phase 2) : การจับคู่กับเครือข่ายพันธมิตร เมื่อ สวทน. 
ประเมินจาก WiL Checklist ในเบื้องต้นแล้วพบว่า โรงงานหรือสถานประกอบการมีอาการ
ด้านการขาดแคลนก าลังคนในระดับปฏิบัติการ และ STI-WiL สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ จะมีการนัดหมายประชุมร่วมกันระหว่าง สวทน. และโรงงาน เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ STI-WiL ได้แก่ หน่วยงานพันธมิตร จ านวนคน(นักศึกษาใน
โครงการ) โครงสร้างค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ รวมถึงระยะเวลาโครงการ 
หลังจากนั้น จะร่วมกันคัดเลือกผู้เกี่ยวข้องในฝั่งการศึกษาและการบริหารจัดการโครงการ 
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ได้แก่ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบริษัทจัดการ (ทางเลือก) เมื่อด าเนินการคัดเลือกแล้วจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการเยี่ยมชมโรงงานและการประชุมเพ่ือตัดสินใจในด้านต าแหน่งงาน ลักษณะ
ของงาน2 ที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติ หลักสูตร การจัดเวลาที่ใช้ในการท างานและการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการ
บั นทึ ก ข้ อ ต กล งคว า มร่ ว มมื อ  (Memorandum of Understanding : MOU) หรื อ  
หนังสือแสดงเจตจ านง3 (Letter of Intent : LOI)  ที่แสดงถึงขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทุกฝ่าย และเอกสารสัญญาระหว่างผู้เกี่ยวข้องส าหรับสองฝ่าย เช่น โรงงาน
กับวิทยาลัย หรือโรงงานกับบริษัทจัดการ เป็นต้น หากไม่มีการจัดท า LOI หรือ MOU หรือ
เอกสารสัญญาต่างๆท่ีส าคัญ ให้ถือเป็นการจบกระบวนการเตรียมการ STI-WiL  

ระยะที่ 3 (Phase 3) : กำรด ำเนินโครงกำร STI-WiL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ขั้นตอนระยะที่ 3 (Phase 3) : การด าเนินโครงการ STI-WiL 

                                           
2 การเยี่ยมชมโรงงานและตัวอย่างต าแหน่งงานลักษณะของงานปรากฏในภาคผนวก 3.2 
3 ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตจ านงปรากฏในภาคผนวก 3.3 



35 / 96 

 ระหว่าง สถานประกอบการ กับเครือข่ายพันธมิตร  
 ใช้ระยะเวลา 2 ปีต่อการผลิตนักศึกษา 1 รุ่น 

รูปที่ 11 ขั้นตอนระยะที่ 3 (Phase 3) : การด าเนินโครงการ STI-WiLเมื่อทุกฝ่าย
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือด าเนินโครงการร่วมกันแล้ว จะถือได้ว่าเข้าสู่
กระบวนปฏิบัติหรือการด าเนินโครงการ STI-WiL อย่างแท้จริง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้อง
ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาตามวิธีการหรือขั้นตอนที่
ก าหนดไว้  ( สวทน .  ได้ จั ดท าช่ อ งทางสื่ อสารและรั บสมั ครออนไลน์ ไ ว้ แ ล้ วที่  
www.sti.or.th/wil หรือ Facebook “WiL โรงเรียนในโรงงาน”) หลังจากได้นักศึกษาครบ
ตามจ านวน รวมถึงมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการเรียน ตลอดจนการจัดเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อโครงการแล้ว จะมีการ
ด าเนินงานโครงการ STI-WiL ให้เป็นไปตามปฏิทินการท างานและการเรียน ทั้งนี้ จะมีการ
ทวนสอบกิจกรรมที่สร้างคุณค่าตามเอกสารคู่มือโครงการ STI-WiL ที่ สวทน. ได้ชี้แจงไว้
ตั้งแต่ต้น เพ่ือทบทวนถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นทั้งด้านการท างานและการ
เรียน หากพบว่า ยังขาดกิจกรรมใดที่ส าคัญ จะต้องมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด จะส่งผลให้นักศึกษาทั้งระดับ ปวส. และ ป.โท สามารถ
จบการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี หากมีนักศึกษาบางส่วนที่มีความเสี่ยงไม่จบการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขต่อไป ระยะที่ 3 นี้จะสิ้นสุดเมื่อมีการประชุมสรุปโครงการหลักจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา  โดยใช้เอกสารการเปรียบเทียบกับคู่มือโครงการ STI-WiL (เอกสาร Checklist) 
ว่าผลลัพธ์หรือผลผลิต (Output) ที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
อย่างไร เ พ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ ไข และใช้ เป็นรูปแบบกา รด าเนินโครงการ  
STI-WiL ที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต  

  

file:///D:/Desktop/WiL%20Manual/www.sti.or.th/wil
http://www.facebook.com/Workintegratedlearning/
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รูปที่ 12 ขั้นตอนกระบวนการ STI-WiL ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ  
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บทที่ 4 กำรท ำงำนในโรงงำนและกำรเรียนของนักศึกษำ ปวส.  

STI-WiL มุ่งหวังให้เกิดการบรูณาการท างานกับการเรียนในรูปแบบที่เรียกว่า 
“โรงเรียนในโรงงาน” หรือ “School in Factory” ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาและการ
ท างาน 2 ป ีโดย มีคติของการเรียนรู้ในโครงการ STI-WiL (Motto) คือ 

 “เรียนในสิ่งที่ท าและท าในสิ่งที่เรียน” 

“Learn what you work & work what you learn”  
 

4.1. การท างานในรูปแบบ STI-WiL  

 นักศึกษา ปวส. ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานจริง (Post) เทียบเท่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (Operator) ในสายการผลิต/สายการบ ารุงรักษา ตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปี  
 นักศึกษา ปวส. เข้าปฏิบัติงานตามกะงานของสถานประกอบการในช่วงเวลา

กลางวัน ส่วนการเรียนจะเริ่มหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดของสถานประกอบการ 
 นักศึกษา ปวส. ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง ตลอดเวลา

โครงการ 2 ปี เพ่ือการเรียนรู้กระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ เพ่ือท าให้เกิดทักษะที่
หลากหลาย (Multi skill)  
 นักศึกษาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และผลประเมินจะ

ถูกน ามาคิดเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนในรายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ 
 นักศึกษา ปวส. ได้น าเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนรู้จากการท างานในการประชุม

ประจ าเดือนของโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ได้รับค าแนะน า/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 
หรือผู้จัดการโครงการของสถานประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้งในด้านการเรียนและ
การท างาน รวมทั้งได้น าเสนอข้อคิดเห็นในการด าเนินโครงการ 
 นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามจริงไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานก าหนด 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากนักศึกษา STI-WiL  ดังรูปที่ 13 โดย STI-WiL มีเครื่องมือ 
(tools) ดังรูปที่ 14 

รูปที่ 14 รูปที่ 13 ภาพรวมการพัฒนาก าลังคนระดับ ปวส. ที่หวังผลต่อสถาน

ประกอบการ 
รูปที่ 14 กิจกรรมและเครื่องมือในเพ่ือการสร้างผลลัพธ์ของ ปวส. ต่อสถาน

ประกอบการ 
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4.2 รูปแบบการเรียน STI-WiL 

1. นักศึกษา ปวส. ลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษาใน
หลักสูตรทวิภาคีของ สอศ.  

2. นักศึกษา ปวส. ท างานในช่วงเวลากลางวันตามกะงานของสถานประกอบการ และ
เรียนช่วงตอนเย็นหรือวันหยุดของสถานประกอบการ 

3. ชั่วโมงการท างานสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาที่มีหน่วย
กิตปฏิบัติ และผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานถูกคิดเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ  

4. นักศึกษา ปวส. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทฤษฏีตามหลักสูตรจากอาจารย์
วิทยาลัยเทคนิค ความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการท างานจากหัวหน้างาน/ครูฝึกใน
สถานประกอบการ และได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะอุตสาหกรรมรายสาขา 
จากการสอนของนักศึกษา ป.โท  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เหนือกว่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการทั่วไป 

5. การถ่ายทอดความรู้เฉพาะสาขาอุตสาหกรรม จากนักศึกษา ป.โท สู่ ปวส.  

4.3 ตัวอย่างตารางการท างานและการนับชั่วโมงการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

นักศึกษา ปวส. จ านวน 20 คน ท างานกะงาน A และ B ตามต าแหน่งงาน (Post) 
ที่แตกต่างกัน และมีการเรียนวันละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. (L2) และ 
ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. (L1) ทุกวันที่มีการท างาน รวมจ านวน 6 วัน/สัปดาห์ รูปที่ 15   

 

รูปที่ 15 ตารางกะการท างานของสถานประกอบการและตารางเรียน ปวส. 
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การนับชั่วโมงการท างานเป็นชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติงาน  
(รูปที่ 16) ดังนี้ 

 เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 15.00-18.00 น. แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นทึบ 
นับเป็นชั่วโมงทฤษฎี (ท) 

 ท างานวันละ 8 ชั่วโมง เวลา 6.00-14.00 น. แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ 
นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติ (ป) โดยสามารถนับเป็นชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชาที่มี
ชั่วโมงปฏิบัติ เช่น วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น หรือ งานเทคนิคพ้ืนฐาน  
ตามจ านวนที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร 

 

รูปที่ 16 ตัวอย่างตารางการท างานและตารางเรียนของนักศึกษา ปวส. STI-WiL 

4.4 การถ่ายทอดความรู้แบบ STI-WiL โดยนักศึกษา ป.โท สู่ นักศึกษา ปวส.  

4.4.1 หัวข้อควำมรู้ที่ถ่ำยทอดสู่นักศึกษำ ปวส. 
ความรู้ เฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่เน้นในโครงการ STI-WiL ซึ่งมาจาก

ภาคอุตสาหกรรมเป็นความรู้สมัยใหม่ มีมูลค่าสูงและมีการจ้างงานต่อในอนาคต โดยความรู้
เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนทั่วไป ซึ่งในระดับ ปวส. เน้น 2 หัวข้อ คือ  

(1) เทคโนโลยีการสร้ างสินค้าแต่ละขั้นตอน  (Fabrication Technology)  
สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้  คือ เทคโนโลยีของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม (Machining 
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Technology), เครื่องมือกล (Machine Tools), เครื่องมือวัดและการทดสอบ (Metrology), 
การผลิตแบบรวดเร็ว (Rapid Manufacturing) 

(2) ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม (Manufacturing System) สิ่งที่นักศึกษา
ต้องเรียนรู้ คือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม (Safety), ปัจจัยการผลิต 
(Input), กระบวนการผลิต (Production Process) ผลผลิต (Output) โดยค านึงถึงค่า
เป้าหมาย (Target Value) ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้  (Tolerance Value) ในการผลิต 
รวมถึงการบริหารจัดการตามก าหนดเวลาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต อาทิ การบริหารงาน
ประจ าวัน (Daily Management) เป็นต้น 

4.4.2 กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
นักศึกษา ปวส. จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่

จัดเป็นกิจกรรมในรายวิชาที่นักศึกษา ป.โท ได้รับมอบหมายและนับเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนในหลักสูตร (รูปที่ 17)   

กระบวนการ การเรยีนรู้ที่เกิดขึ้น 
การจดบันทึกการท างานโดย 
Logbook 

การเรยีบเรยีงสิ่งท่ีพบในการปฏิบตัิงานสู่การบันทึกตามระบบ
ของโรงงาน 

การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลติ  
(Production Process Chart) 

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 

การเขียนส่วนประกอบของระบบ
การผลิต  
(Manufacturing System) 

ความเข้าใจด้าน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 
(Safety), ปัจจัยการผลิต (Input), กระบวบการผลติ 
(Production Process) ผลผลติ (Output)  

การรู้จักค่าเป้าหมาย และค่าเผื่อ  
(Target Value & Tolerance) 

ความเข้าใจถึงค่าเป้าหมาย (Target Value) ค่าเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้ (Tolerance) ในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการ
ตามก าหนดเวลาเพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิต อาทิ การบรหิารงาน
ประจ าวัน (Daily Management) เป็นต้น 

การวิเคราะห์กระบวนการผลติด้วย  
5 องค์ประกอบ (5M) 

เข้าใจถึงการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกมติิที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของวัตถุดิบ (Material), 
เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงาน (Equipment/Mechanics) ,
ผู้ปฏิบัติงาน (Manpower), การสัง่การผลติในโรงงาน (Method) 
และสภาพแวดล้อม (Environment) 

การใช้ 5Why  เรียนรู้การทวนสอบ (Validation) การน าตรรกะทางคณิตศาสตร์
มาใช้งาน 
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กระบวนการ การเรยีนรู้ที่เกิดขึ้น 
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
โดยใช้แผนภาพก้างปลา (Fish bone 
diagram) 

เรียนรู้การท างานเป้นกลุ่ม การระดมสมองจากเพื่อร่วมงานสู่การ
เสนอแผนผังก้างปลา 

การน าเสนอในที่ประชุม การร่วม
อภิปราย และน าเอาวิธีการที่ตกลง
กันไปปฏิบัต ิ

การ เรี ยนรู้  ค าแนะน าที่ เ ป็นประโยชน์จากความรู้ และ
ประสบการณ์ของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารสถานประกอบการ 
ร่วมกับอาจารย์สถานศึกษาในโครงการ 

รปูที่ 17 ความรู้และกระบวนการที่ใช้ใน STI-WiL เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ 

4.5 การจดบันทึกการท างานโดย Logbook 

นักศึกษา ปวส. ได้รับมอบหมายให้จดบันทึกการท างานของตนเองในแต่ละวันตาม
แบบฟอร์ม (รูปที่ 18) เพ่ือบันทึกงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ปัญหาที่พบ และวิธีแก้ไข
ปัญหา ซึ่งนักศึกษา ป.โท จะเป็นผู้อ่านและตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ ติดตามและประเมินสิ่ง
ที่นักศึกษา ปวส. ได้เรียนรู้จากท างานและความรู้ที่ ได้รับ จากนั้นข้อมูลจะน าไปใช้เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการสอนของนักศึกษา ป.โท ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย เป็นข้อมูลที่
จะถูกหยิบยกมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษา ปวส. และ ป.โท ซึ่งจะท าให้
เข้าใจได้ง่ายจากตัวอย่างจริงในโรงงาน และปัญหาส่วนหนึ่งถูกน าไปวิเคราะห์และเสนอในที่
ประชุมของโครงการการน าไปสู่การพิจารณาและเสนอแนวทางการเพ่ือ ปรับปรุง
กระบวนการท างานในต าแหน่งงานนั้นของสถานประกอบการได้ 
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รูปที่ 18 แบบฟอร์ม Logbook ของนักศึกษา ปวส. STI-WIL 
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รูปที่ 19 กิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากนักศึกษา ป.โท สู่ ปวส. 

4.6 กระบวนการสร้างให้เกิดคุณค่าของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ต่อสถานประกอบการ 

สวทน. คาดหวังกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในระบบ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน จะท า
ให้เกิดการสร้ำงควำมรู้ (การถอดบทเรียนของนักศึกษา ป.โท) กำรถ่ำยทอดควำมรู้  
(การสอนนักศึกษา ปวส. โดยนักศึกษา ป.โท ในชั้นเรียน) และกำรใช้ควำมรู้ (การใช้ความรู้
ที่ได้รับในการท างานของนักศึกษา ปวส. ) (รูปที่ 20) โดยการใช้ตัวอย่างจริงจากการท างาน
ในสถานประกอบการมาใช้เป็นบทเรียน ระบบ STI-WiL นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
เชื่อมโยงระหว่าง “สถานประกอบการ” และ “สถาบันการศึกษา” เกิดเป็นความร่วมมืออัน
น าไปสู่การสร้างและพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการได้ ทั้งด้าน ปริมาณความต้องการแรงงานด้าน วทน. และด้านความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการได้อย่างตรงจุดและเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่ร่วมด าเนินการในระยะยาว  
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รูปที่ 20 การหมุนเวียนของความรู้จากสถานประกอบการและสถานศึกษาผ่าน
นักศึกษา STI-WiL 

 ค ำอธิบำย STI-WiL Knowledge Cycle 
วงรอบที่ 1 (1st) คือ การถอดความรู้ การใช้ความรู้ ผ่านกระบวนการของนักศึกษา 

ป.โท และนักศึกษา ปวส. ในกระบวนการเรียนรู้จากการท างาน การวิเคราะห์ปัญหา การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

วงรอบที่ 2 (2nd) คือ การเรียนรู้ของอาจารย์วิทยาลัย/อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เข้า
มาร่วมโครงการจากบทเรียนที่ได้จากวงรอบที่ 1 ซึ่งความรู้เหล่านี้ อาจจะถูกน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงเนื้อหา/หลักสูตร  วงรอบนี้จะน าไปสู่งานวิจัยปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ
นักศึกษา ป.โท และสถานประกอบการในการแก้ปัญหาเทคนิคให้กับสถานประกอบการ 
หรือสร้างความรู้ใหม่ให้กับสถานประกอบการ 

จาก STI-WiL Knowledge Cycle ในรูปที่ 20 เมื่อพิจารณาในส่วนของคุณค่าที่
สถานประกอบการที่จะได้รับจากนักศึกษา ปวส. นั้น สามารถแสดงได้ดัง รูปที่ 21 และ
ค าอธิบายในตารางต่อท้าย 6 ตารางดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 21 คุณค่าของนักศึกษา ปวส. ที่มีต่อสถานประกอบการ 

 

 คุณค่ำข้อท่ี 1: นักศึกษำ ปวส. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรผลิต 

เหตุผล กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

นักศึกษา ปวส. มีระยะเวลาปฏิบตัิงานนาน
เพียงพอจน “เกิดงาน” ให้แก่สถานประกอบการ 
นั่นคือ นานเทียบเท่ากับระยะเวลาการเรยีน 
ปวส. 2 ปี โดยทีน่กัศึกษำต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
18 ปี ตามกฎหมายก าหนด เพื่อให้มีวุฒิภาวะ
มากพอที่สามารถปฏิบัติงานในโรงงานได ้

- นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายการท างานตามปกติ
ที่มีอยู่ในงานจริงของโรงงานเหมือนคนงานหรือ
พนักงานท่ัวไปของโรงงาน 

- นักศึกษาต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการปฏิบตัิงาน
ของสถานประกอบการ  

- ได้รับการฝึกอบรมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
และการฝึกอบรมอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  

- อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ควบคุมหรือหัวหน้างาน 
(supervisor) ตามระบบของสถานประกอบการ
ตลอดระยะเวลาในโครงการ (2 ปี) 
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 คุณค่ำข้อท่ี 2: นักศึกษำ ปวส. เพิ่มผลิตภำพให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมโดยกำร
เรียนรู้กระบวนกำรผลิต 

เหตุผล กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา ปวส. มีนักศึกษา ป.โท ที่เข้า
ปฏิบัติงานในโรงงานในระดับผู้ช่วย
หัวหน้างาน หรือผู้ช่วยวิศวกร หรอื
วิศวกรฝึกหัด ท าหน้าที่ดูแลการท างาน 
ปวส. ช่วยหัวหน้างาน และหน้าท่ีส าคัญ
คือการสอน ปวส. ให้มคีวามรู้ในงานท่ีท า
โดยเฉพาะเรื่อง (1) เทคโนโลยีกำรสร้ำง
สินค้ำแต่ละขั นตอน และ (2) ระบบกำร
ผลิตในอุตสำหกรรม 

- เมื่อ นักศึกษา ปวส. มีความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดลดลง
ส่งผลใหเ้กิดผลิตภาพ (Productivity) 
ให้กับสถานประกอบการ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้เรียนรู้จากการท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยมีหัวหน้างานหรือ  
ผู้ฝึกสอน (Trainer) ของโรงงานสอนด้านการปฏิบตัิ  

- นักศึกษา ปวส. ต้องไดร้ับการถ่ายทอดความรู้  
(1) เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำแต่ละขั นตอน และ 
(2) ระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรม โดยมีนักศึกษา 
ป.โท เป็นผู้ถ่ายทอดในรายวิชาที่ก าหนดผ่าน
กระบวนการ 
1. การจดบันทึกการท างานโดย Logbook 
2. การท าความเขา้ใจกับกระบวนการที่ท าโดย

เขียนแผนภาพอธิบาย 
(Input/Process/Output)  

3. การรู้จักค่าเป้าหมาย (Target Value) ค่าเผื่อ 
(Tolerance Value) 

4. การวิเคราะห์แตล่ะกระบวนการโดยใช้ 5M 
(เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติให้วิเคราะห์ว่าเกิดจาก
ส่วนใดของ 5M)  

5. การใช้กลไก 5Why ในการหาต้นตอของปัญหา 
 

 คุณค่ำข้อท่ี 3: นักศึกษำ ปวส. เสนอแนะกำรแก้ปัญหำในกระบวนกำรผลิตได้ 

เหตุผล  กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

นักศึกษา ปวส.  มีการจดบันทึกประจ าวัน 
(logbook) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 
ปวส. มี นักศึกษา ป.โท เป็นผู้ตรวจ เพื่อทวน
สอบปัญหาจากการท างานผ่านหลักการ 5Why 
ท าให้เกิดกำรเรียนรู้สำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ น
จำกกำรค้นพบระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาการท างาน
แล้วจึงจะเสนอแนะการแก้ปัญหากระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมได้  

- การเรยีน 5Why (การหารากของปัญหา) และค่า
เป้าหมายในการปฏิบตัิงาน (Target Value & 
Tolerance)  

- การจดบันทึกการท างานและท าสิง่ที่ได้รับจาก
หัวหน้างานทุกวัน นักศึกษา ป.โท ตรวจสมุดบันทึก 
ปวส. ประจ าวัน (logbook) เป็นประจ า และการ
หารือเกี่ยวกับปญัหาและวิธีแก้ไขโดยใช้ 5Why 
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 คุณค่ำข้อท่ี 4: นักศึกษำ ปวส. สนับสนุน supervisor ในกำรช่วยเหลือคนงำนอ่ืนได้ 

เหตุผล  กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา ปวส. ได้น าเสนอในที่ประชุมถึง
ปัญหาที่เกิดจากการท างาน เมื่อมกีาร
แลกเปลีย่นความเห็นกันในท่ีประชุมจะท าให้
ค าแนะน าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่
ถูกต้องและความเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวเนื่อง
ถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติอาจจะช่วยไป
แนะน าเพื่อนร่วมงาน คนงานอ่ืนๆที่ท าหน้าท่ี
เดียวกันในโรงงานได้ ถือเป็นการสนับสนุน 
supervisor ในการช่วยเหลือคนงานอ่ืนได ้

- ผลของการน าเสนองานของ ปวส. จะท าให้
โรงงานทราบถึงประโยชน์ท่ีมีระบบการท าให้
พนักงานปฏิบัติการ (ปวส.) มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ และน าไปสู่ความมั่นใจในการ
เลือกจ้างงานในต าแหน่งที่สูงข้ึนในอนาคต 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน (Presentation) กับหัวหน้างาน
และผูบ้ริหารโรงงาน 
ในที่ประชุมประจ าเดือน พร้อมไดร้ับ
ค าแนะน าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่
ถูกต้องและความเชื่อมโยงกับงานที่
เกี่ยวเนื่องกันจากโรงงาน  

- นักศึกษา ปวส. ท่ีมาน าเสนอมีการ
หมุนเวียนประมาณ  
1-2 คน ต่อการประชุมในแต่ละครัง้ 

 
 คุณค่ำข้อท่ี 5: นักศึกษำ ปวส. ทดแทนแรงงำน ต ำแหน่งงำนอ่ืนได้ 

เหตุผล  กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา ปวส. จะได้เวียนต าแหนง่งานเพื่อ
ท าให้เกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi skill) 
โรงงานมีแรงงานท่ีสามารถท างานแรงงาน
ต าแหน่งอ่ืนได ้

- นักศึกษาจะได้เรยีนรู้จากการท างานจริงเกิด
ความเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพ (Quality) ใน
ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
(Manufacturing System) และเทคโนโลยี
การสร้างสินค้าแต่ละขั้นตอน (Fabrication 
Technology) อย่างมีคุณภาพ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องไดร้ับการเวียน
ต าแหน่งงาน (เปลี่ยนต าแหน่ง)  
2-3 ต าแหน่ง ท่ีเกี่ยวข้องกันในระบบการ
ผลิตในโรงงาน (อย่างน้อยเวียน/เปลี่ยน 
ปีละ 1 ครั้ง)  

- มีการประเมินผลการปฏบิัติงานก่อนและ
หลังการท างานทุกครั้งที่เปลี่ยนต าแหน่ง 
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 คุณค่ำข้อท่ี 6: นักศึกษำ ปวส. พัฒนำควำมรู้ในต ำแหน่งงำนที่มีค่ำเพิ่มขึ นได้ 
(technician) 

เหตุผล (ท ำไม?)  กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร (สิง่ท่ีท ำให้
เกิด) 

เมื่อนักศึกษา ปวส. ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การท างานและเวียนงาน ผ่านการน าเสนอสิ่งที่
ตนเองรู้/ค้นพบให้กับหัวหน้างานและผู้บริหาร
โรงงาน และการเวียนงานเป็นกระบวนการที่ท าให้
โรงงานได้พนักงานที่มาความรู้และประสบการณ์
เพียงพอต่อการยกระดับให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
ไม่ ว่ าจะเป็น ผู้ ช่ วย technician หรือ ผู้ ช่ วย
หัวหน้างานในอนาคต 

- นักศึกษา ปวส. ได้น าเสนอความรู้และ
ประสบการณ์หลังจากผา่นกระบวนการข้อ 4 
(การน าเสนอในที่ประชุมประจ าเดือน) และ 
ข้อ 5 (การได้เวียนต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
กันในระบบการผลิตในโรงงาน) 

 

4.7 กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัครเข้าโครงการ STI-WiL ระดับ ปวส. 

ผู้สมัครเข้าโครงการ STI-WiL ระดับ ปวส. เหมาะกับผู้ที่จบหรือก าลังจะจบ
การศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(1) อายุครบ 18 ปี เมื่อเข้าโรงงาน และไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  
(2) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ต้องการแบ่งเบาภาระของทางบ้าน ต้องการมี

รายได้ระหว่างเรียน 
(3) มีข้อมูลโครงการที่ถูกต้องและสนใจหาข้อมูลเพ่ิมเติม และมีความมุ่งมั่นในการ

เข้าโครงการ 
(4) มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมได้   
(5) มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง ในบาง

งานอาจจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆร่วมด้วย คือ ตาไม่บอดสี เป็นต้น 
(6) สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ (มาจากต่างพ้ืนที่) 
(7) ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเม่ือเข้าท างาน  
(8) นักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระบบปกติ   
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4.8 กลุ่มโรงเรียนที่มนีักเรียนสมัครเข้าโครงการ STI-WiL  

 กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (โรงเรียนประจ า) ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนได้ส่ง
นักเรียนเข้าสมัครโครงการ STI-WiL ดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ล าพูน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อ านาจเจริญ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน 

 โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โรงเรียนขยายโอกาส 

 โรงเรียนที่นักเรียนมีความขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสัดส่วนไม่ศึกษาต่อสูง 

 

รูปที่ 22 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ STI-WiL จากภูมิภาคต่างๆของประเทศ   
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4.9 ตัวอย่าง เส้นทางอาชีพ/ทางเลือกเม่ือเรียนจบโครงการ  

 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (ปัจจุบัน STI-WiL 
ในระดับปริญญาตรียังมีน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านหลักสูตร) 

 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  

 ท างานในบริษัทเดิม ด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานเข้าใหม่ที่ ไม่มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม  

 ท างานในบริษัทอ่ืน โดยมีประสบการณ์การท างานในโรงงาน 2 ปี เป็นข้อ
ได้เปรียบ 
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บทที่ 5 กำรท ำงำนและกำรเรียนของนักศึกษำ ป.โท  
และควำมส ำคัญต่อ ปวส.  

5.1. ท าไมต้องมี ป.โท ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

จากปัญหาด้านก าลังคนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาโดยเฉพาะ
ปัญหาความรู้ที่เรียนในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องท าในอุตสาหกรรม  จึงมี
แนวทางแก้ปัญหาโดย การให้ “คนงาน” ในระดับปฏิบัติการหรือช่างเทคนิคให้ได้เรียนและ
มีความรู้ ขณะที่ “นักศึกษา” ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เรียนรูปจาก
งานจริงและมีระยะเวลามากพอที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในโครงการ โครงการ  
STI-WiL โรงเรียนในโรงงานจึงออกแบบให้มีนักศึกษา ปวส. เรียนในสถานประกอบการ
พร้อมกับปฏิบัติงานเป็นคนท างานอย่างเป็นระบบ ด้วยการออกแบบการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและหมุนเวียนได้ หรือเป็น rolling system ตั้งแต่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้สอนประจ าโรงงานและครูจากสถานศึกษา โดยให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ปรับเปลี่ยนใหม่ในแต่ละรุ่นการศึกษา 

ซึ่งที่ผ่านมาจะประสบปัญหาการขาดครูผู้สอนความรู้ที่เป็นคนของโรงงาน และขาด
อาจารย์ผู้สอนจากสาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานในโรงงานโดยตรง  โครงการ  
STI-WiL จึงเปลี่ยนครูจากเดิมที่ไม่สามารถอยู่ในโรงงานได้ จะเปลี่ยนเป็น ครูที่อยู่ในโรงงาน
และจะถูกพัฒนาให้สามารถเรียนรู้และท างานควบคู่ไปด้วยกันได้ในระบบ WiL หรือเรียกว่า 
“วิศวกรฝึกหัด หรือผู้ช่วยวิศวกร หรือผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก” โดยการจัดหาผู้ที่จบปริญญา
ตรีเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการจนคุ้นเคยต่อการท างานจริง จากนั้นจึงใช้ความเข้าใจ
เรียบเรียงความรู้ออกมาใหม่ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ใช้ในแต่ละต าแหน่ง
งาน (post/station) เพ่ือให้เกิดการกระจายและการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมแล้ว
น าไปถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่นักศึกษา WiL ในระดับ ปวส. โดยอาศัยครูที่มาจากสถานศึกษา
เข้ามาช่วยแนะน าหลักการเรียบเรียงความรู้และการสอน 
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5.2. นักศึกษา ป.โท จะสร้างประโยชน์ให้กับโรงงานได้อย่างไร 

นักศึกษาปริญญาโท จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อโรงงานด้วยหลักการของ  
STI-WiL คือ การบูรณาการงานกับการเรียน โดยกำรรับควำมรู้ ใช้ควำมรู้ สร้ำงควำมรู้ 
และเผยแพร่ควำมรู้ เมื่อนักศึกษา ป.โท ได้ท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) ป.โท ท างานในต าแหน่ง หรือ post ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงาน โดยต าแหน่ง
เหล่านั้นมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านการผลิต 
(โรงงานรับทราบว่า ป.โท เข้าไปท างานในต าแหน่งวิศวกรฝึกหัด หรือผู้ช่วย
วิศวกร หรือผู้ช่วยหัวหน้างาน) 

2) ป.โท ได้รับความรู้จากโรงงานและอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

3) ป.โท จดบันทึกความรู้จากการท างาน (ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน) และ
เผยแพร่ความรู้แก่ ปวส. ให้มีความรู้สูงขึ้น 

4) ป.โท สร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การควบคุมคุณภาพและการเพ่ิมผลิต
ภาพ (productivity) ให้กับโรงงาน และถือเป็นส่วนส าคัญในการเรียน ป.โท  

5.3. การท างานในต าแหน่งที่เกิดประโยชน์ต่อโรงงาน  

นักศึกษาปริญญาโท ท างานในต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร หรือ ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก 
และต าแหน่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อโรงงาน โดยต าแหน่งเหล่านั้นมีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านการผลิตหรือด้านที่เก่ียวข้อง โดย 

 ท างานที่ใช้ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้หรือสอนโดยมหาวิทยาลัยในด้าน 
1.ความรู้ทั่วไป และ 2.ความรู้พื้นฐานทางเทคนิค 

 ได้รับการฝึกอบรม (training) การถ่ายทอดงานจากหัวหน้างานในแผนกหรือ
วิศวกรเพ่ือรับความรู้ด้าน 

3. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (product knowledge)  
4. เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม (manufacturing technology)  
5. วิศวกรรมการผลิต (production engineering)  
6. ระบบคุณภาพ (quality system)  
7.การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (machine maintenance)  
8. การบริหารจัดการอุตสาหกรรม (industrial management) 
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5.4. การปฏิบัติงานของนักศึกษา ป.โท ในต าแหน่งวิศวกรฝึกหัด หรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  

ช่วงเวลำ 
ตำรำงที่ 5.1 ลักษณะกำรท ำงำน/เรียน/สอน ในแต่ละสัปดำห์ 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 

ระยะที่ 1  
3 เดือน

แรก 
เมื่อเข้า
โรงงาน 

ปีที ่1 
ปฏิบัติงานในโรงงาน 

ในแผนกที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างโรงงานและมหาวิทยาลัย 
ภาระงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 

และเน้นฝึกประสบการณด์้าน (1) เทคโนโลยีการสร้างสินค้าแต่
ละขั้นตอน และ quality, cost, delivery (QCD) 

เรียน ป.โท  
เน้นการจดบันทึก 

(logbook) จากงานท่ีท า 
และน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้
จากการปฏิบตัิงานให้กับ

อาจารย์ที่ปรึกษา  

พัก 

ระยะที่ 2  
เดือนที่ 

4-6 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 
ภาระงานตามที่หัวหน้างาน

มอบหมาย  
และเน้นฝึกประสบการณด์้าน  

(2) ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม  
 

สอน ปวส. 
เน้นการน าเอาความรู้
จากงาน logbook มา
ถ่ายทอด และความรู ้
ข้อ (1) เทคโนโลยีการ

สร้างสินคา้ฯ 

เรียน ป.โท  
เน้นการเรียนรู้

กระบวนการแก้ปญัหา
ในอุตสาหกรรม 

(problem solving 
approach) 

พัก 

ระยะที่ 3  
เดือนที่ 
7-12 

 
(ครึ่งหลัง 

ปีที่1) 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 
ภาระงานตามที่หัวหน้างาน

มอบหมาย 
โดยมุ่งเน้นการท า mini project 

ให้กับแผนก/โรงงาน 

สอน ปวส. 
เน้นการน าเอาความรู้
จากงาน และความรู้ 

ข้อ (2) ระบบการผลติ
ในอุตสาหกรรม และ
จัดให้ ปวส. น าเสนอ

สิ่งที่เรียนรู ้

เรียน ป.โท  
เน้นการหาองค์ความรู้

จากอุตสาหกรรม 
ข้อที่ 3 - ข้อที่ 8 

 

  

พัก 

ระยะที่ 4  
เดือนที่  
13-24 
(ปีท่ี 2)  

ปีที ่2 
 

ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาเทคนิคในโรงงาน  
ให้เป็นวิทยานิพนธ ์ป.โท ในโรงงาน 

1) เน้นการท า Project ของโรงงานท่ีเป็นการเพิ่มผลติภาพ 
(productivity) และนับเป็นวิทยานิพนธ์ (thesis)  

ของการเรียน ป.โท 
2) น าเสนอหัวข้อ/เตรียมการ/สอบวิทยานิพนธ์ท่ีมีโจทย์ในการ

แก้ปัญหาโรงงาน 

สอน ปวส. 
เน้นการน าเอาความรู้
จากงาน ปวส.-ป.โท 
และ logbook มา
ถ่ายทอด/การถก

อภิปรายในช้ันเรยีน  
หรือในท่ีประชุม

ประจ าเดือน 

พัก 

หมายเหตุ : รูปแบบการท างาน/เรียน/สอน ในแต่ละสัปดาห์ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพการ
ปฏิบัติงานในแต่ละอุตสาหกรรม ตามความเห็นร่วมกันของโรงงานและสถานศึกษา 
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รูปที่ 23 ผลที่คาดหวังจากนักศึกษา ป.โท STI-WiL 

5.5. ความรู้ที่สร้างข้ึนในการเรียน ป.โท STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน 

 จากการท างานในอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 2 ปี ควบคู่กับการเรียน ป.โท ใน
รูปแบบที่ใช้งานเป็นความรู้หลักในการเรียนจะท าให้ ป.โท สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ดังนี้ 

1) ควำมรู้ที่ถ่ำยทอดให้แก่นักศึกษำ ปวส. (manufacturing process for 
high vocational certificate student) ซึ่งเป็นประเภทเอกสารความรู้ (ท่ี
ไม่ใช่ความลับ) เพ่ือการใช้ฝึกอบรม ใช้สอน ปวส. ณ โรงงาน และโรงงาน
สามารถใช้ฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการได้ต่อไป  

2) ควำมรู้ในกำรท ำอุตสำหกรรม (industrialization knowledge) ที่มาจาก
ประสบการท างานภายใต้ระบบการบริหารงานของโรงงาน ซึ่งสามารถต่อยอด
ในการท างานด้านการบริหารต่อไปได้ 

3) ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่ ใช้ เงื่อนไขจริงในโรงงำน  (industrialization 
research) ที่มาจากปัญหาของโรงงานโดยตรงที่น าไปสู่การความคุมคุณภาพ 
ลดค่าใช้จ่าย การส่งมอบ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรม (Quality Cost 
Delivery and Standard : QCDS) 
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รูปที่ 24 บทบาทของ นักศึกษา ป.โท ในต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ในโรงงาน 

 

5.6. การเตรียมการเรียน ป.โท STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน 

 หลังจากที่สถานประกอบการ สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
พ้ืนฐานในการท าโครงการ STI-WiL โรงเรียนในโรงงานแล้ว จะมีการประชุม
ร่วมกันและเยี่ยมชมโรงงานเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (plant tour + 
workshop) ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) เน้นการสร้าง
ความเข้าใจงานที่มีในโรงงาน ความรู้และข้อจ ากัดของโรงงาน กระบวนการ
ผลิต product  ต าแหน่งงานที่นักศึกษาจะได้ท า เพ่ือก าหนดหลักสูตรร่วมกัน
และความรู้ที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษามีหรือต้องใช้ในการท างาน 
สิ่งที่ต้องการให้วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเสริมให้ และเพ่ือ จัดท า (ร่าง) แผน
กิจกรรมและแผนงบประมาณของแต่ละคู่ (โรงงาน/วิทยาลัย, โรงงาน/
มหาวิทยาลัย) 

 ก าหนดผู้ติดต่อหรือผู้ประสานงานของทุกฝ่าย (contact point) และการนัด
หมายครั้งต่อไป 
 

  

คุณค่าหลักของนักศึกษา ป.โท ในโครงการ คือ ข้อ 2.2 ป.โท ท างานในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยวิศวกร หรือผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก และถอดความรู้จากงานที่ท าเป็นบทเรียน
และถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ ปวส โดยเน้นความรู้ด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างการจัด Workshop ระหว่างโรงงานและมหาวิทยาลัยในเรื่อง ป.โท 
ก่อนเข้าโรงงาน  

 โรงงำน มหำวิทยำลัย 
(1)  ท ำควำมรู้จักกันและ Plant Tour (เยี่ยมชมโรงงำน) 
(2) ต าแหน่งงานที่โรงงานคาดหวัง   

(ต าแหน่งตรงหรือสัมพันธ์กับ ปวส.) 
หลักสูตรที่รองรับในปัจจุบัน 

(3) สิ่งที่โรงงานสนใจ/ต้องการพัฒนา 
กระบวนการผลิตของโรงงานในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับ  
Quality, cost, delivery (QCD) 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยสนใจ ที่สอดคล้องกับ
โรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  

assignment/ mini-project / 
project / thesis 

(4) ทบทวนคุณสมบัติผู้ช่วยหัวหนา้งาน (ป.โท) (specification) 
(5) ช่องว่างระหว่าง ผู้สมัครกับ spec ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ป.โท)* และการปิดช่องว่าง

นั้น ด้วยการเทรน การเรียน ฯลฯ 
(6) ร่าง แผนการเทรนก่อนเข้าโรงงาน/

การท างาน 
ร่าง แผนการเรียน ป.โท ที่สนับสนุนการ

ท างาน 
(7) การจัดการตลอดระยะเวลา 2 ปีหลักสูตร 
(8) ภาระและหน้าที่ของรุ่นที่ 2 
(9) ผลผลิตแต่ละช่วงเวลาของผู้ช่วยหัวหน้างาน (ป.โท) และการประเมินผล 
(10) (ร่าง) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
(11) ก าหนดสัมภาษณ์ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ป.โท) ก าหนดวันเข้าท างาน  

(ก่อน ปวส. 3 เดือน) ก าหนดการเทรน 
 

 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยน าเสนอขอเสนอโครงการ (academic proposal) 
ต่อโรงงาน โดยระบุ ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
o จ านวน ปวส. และ ป.โท หลักสูตรและคุณสมบัติของนักศึกษา STI-WiL 
o บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายรูปแบบการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
o สิ่งที่จะส่งมอบ 
o ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
o งบประมาณท่ีก าหนดตาม activity based ของแต่ละฝ่าย/ค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง  
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5.7 ตัวอย่างแผนการเรียน ป.โท  

จากหลักการของ STI-WiL ที่เน้นการสร้างความรู้ การถ่ายทอด การใช้ความรู้ของ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ โดยระดับ ป.โท จะเรียนรู้ทั้งหมด 7  ด้าน รูปที่ 25 โดย
เนื้อหาทั้ง 7 ด้านตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้นๆ เมื่อน ามาจัดท าแผน
เป็นการเรียน ป.โท จะจัดได้ดังนี้ (กรณีตัวอย่าง โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์)  

 

รูปที่ 25 องค์ความรู้ทั้ง 7 ด้านที่นักศึกษา ป.โท ต้องเรียนรู้ตลอด 2 ปี ในโครงการ 

  

ป.โท ปีที่ 2 

ป.โท ปีที่ 1 
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ตัวอย่ำงแผนกำรท ำงำนและกำรเรียน ป.โท STI-WiL  

(คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
เดือน/ปี กำรท ำงำนในโรงงำน กำรเรียน ป.โท งำนท่ีมอบหมำย 

19 ก.พ. 
61 

สอบสัมภาษณ์ นศ.ท่ีผ่าน
การคัดกรองเบื้องต้น 
(คุณสมบัติ)   

ก าหนดหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้อง
กับโรงงาน โดยผู้จัดการโรงงาน, ผู้
ประสานงานและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

                                                                    
ท าแผนการท างาน 
การเรียนและหน้าท่ี
ของ ป.โท รวมท้ังการ
ประเมินผลค่าใช้จ่าย
การด าเนินงาน 

1 มี.ค. 61 วันเข้าโรงงาน  

1-3 มี.ค. 
61 

Workshop การศึกษา ป.
โท (การถอดองค์ความรู้
จากงานให้เป็นบทเรียน)  

มี.ค. 61 
(เดือนท่ี 1) 

เรียนรู้งานใน line ผลิต 
หรือแผนกที่ ปวส. จะเข้า
มาปฏิบัติงาน 
W1-W2 : ปฐมนิเทศ/
อบรม และฝึกปฏิบัติงาน
ก่อนท างาน 
W3-W4 : เริ่มปฏิบัติงาน 

1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้และจด
บันทึก  
W1-W2 : อบรมกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับในโรงงาน/ความปลอดภัยใน
โรงงาน 
W3-W4 : เรียนรู้ 5why/5s/short 
report/short note 
เสาร์:  
-เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท า
อุตสาหกรรม  

W1 :  บันทึก 
Logbook: (lb) 
สิ่งท่ีเรียนรู้จาก
โรงงาน 

W2-W3 : lb สิ่งท่ี
เรียนรู้จาก
โรงงาน 

W4 : lb ระบุ Job 
description ท่ี
ตนท างาน และ
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

เม.ย. 61 
(เดือนท่ี 2) 

ฝึกปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ท่ี ปวส.ต้องปฏิบัติใน line 
ผลิต ดังน้ี 
W5-W6 : raw material 
W7-W8 : repair aero 
 

1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้และจด
บันทึก (1) เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำแต่
ละขั นตอน (Fabrication 
Technology) 
W1 : Target Value, Tolerance 
W2 : Process W3 : 5M  
W4 : Present 
เสาร์: 
-  

สอนเกี่ยวกับความรู้ใน
อุตสาหกรรมท่ัวไป ใน 
line ผลิต โดยใช้
ข้อมูลท่ีได้จากการ
ท างาน และนักศึกษา
ต้องรายงานความรู้ที่
ได้ให้กับผู้
ประสานงานหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุก
สัปดาห์ 

พ.ค. 61 
(เดือนท่ี 3) 

ฝึกปฏิบัติงานต าแหน่งของ 
ปวส.  
W9 : build 
W10-W11:  
vulcanization  

1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้และจด
บันทึก (2) ระบบกำรผลิตใน
อุตสำหกรรม (Manufacturing 
System) 
W9 : Managing daily performance 

สอนและงาน
เช่นเดียวกับเดือนก่อน
หน้า โดยเน้นการ
รวบรวมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

เด
ือน

ที่ 
0 
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เดือน/ปี กำรท ำงำนในโรงงำน กำรเรียน ป.โท งำนท่ีมอบหมำย 
W12 : finish W10 : Quality, Cost, Delivery and 

Standard (QCDS) 
W11 : Total Process Control (basic) 
W12 : Present2 (seminar) 
เสาร์: 
-  

operator เพื่อเตรียม
สอน ปวส. 
Note:  
- ปวส. เข้าโรงงาน
เดือนหน้า 
- หารือตารางสอน
ร่วมกับ ผจก.ปวส.  

มิ.ย. 61 
(เดือนท่ี 4) 

Job: 
Supervisor/Engineer 
Assistance  
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้า 
ทุกสัปดาห์(หรือตามท่ี
ก าหนด) ต่อโรงงาน และ 
Project Manager 
  
 

1 วันในสัปดาห์ เน้นรูปแบบการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 
(Problem Solving Approach) และ 
(5) ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge) 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งาน มาตรฐาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการการ
ผลิต การจัดกระบวนการ 
เสาร์: 

- เขียน lb ระบุส่ิงที่ได้
เรียนจากการเรียน ป.
โท 
- เขียน lb บันทึก
ปัญหาท่ีพบในแต่ล่ะ
ส่วนท่ีพบ 
- ตรวจ lb ปวส.  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างานในโรงงาน 

ก.ค. 61 
(เดือนท่ี 5) 

 1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 
(Problem Solving Approach) และ 
(6) กำรส่งมอบชิ นส่วนตลอด
กระบวนกำร (Supply Chain) 
การส่งมอบในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ
ในสายการผลิตไปจนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า 
เสาร์:  

เช่นเดียวกับเดือนก่อน
หน้า  
เน้นการรวบรวม
ปัญหาท่ี ปวส. บันทึก
เกี่ยวกับการท างาน 
 
 
 
 
 

ส.ค. 61 
(เดือนท่ี 6) 

 1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้และจด
บันทึก (3) กำรควบคุมสมรรถนะของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Performance 
Control) 
สิ่งท่ีนักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) , 
กระบวนการผลิต (Production 
Process) 
เสาร์: (ท่ีมหาวิทยาลัย) 

- น าเสนอปัญหาท่ีพบ
จาก ปวส. แก่โรงงาน  
- Fish bone 
diagram  
-รายงาน mini 
project ท่ีตนท างาน
ให้กับโรงงาน 
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เดือน/ปี กำรท ำงำนในโรงงำน กำรเรียน ป.โท งำนท่ีมอบหมำย 
-เรียนวิชาตามหลักสูตร เช่นเทคโนโลยี
ยาง/พอลิเมอร์ 
*ปิโตรเคมีและวท.พอลิเมอร์ 

ก.ย. 61 
( เดือนท่ี 
7) 

 1 วันในสัปดาห์ เน้นการเรียนรู้และจด
บันทึก (4) กำรควบคุมกระบวนกำร
ผลิตแบบองค์รวม (Total Process 
Control) 
การจัดการวัตถุดิบ (Raw material) , 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging), เครื่องจักรและ
เครื่องจักรท่ีใช้ในงาน 
(Equipment/Mechanics) 
เสาร์-อาทิตย์ : (ท่ีมหาวิทยาลัย) 
-เรียนวิชาตามหลักสูตร 

 
- รายงาน mini 
project ท่ีตนท างาน
ให้กับโรงงาน 
 

ต.ค. 61 
( เดือนท่ี 
8) 

 Focus: Project Management (หรือ
ชื่อโรงงานใช้เรียกนั้น ๆ)  
-เรียนวิชาตามหลักสูตร 

mini project report 

พ.ย. 61 
( เดือนท่ี 
9) 

 Focus:  Factory mini project 
-เรียนวิชาตามหลักสูตร 

mini project report 

ธ.ค. 61 
(เดือนท่ี 
10) 

 Focus:  (7) กระบวนกำรวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลิตภำพและคุณภำพ (Industrial 
Quality &Productivity Research) 

mini project report 

ม.ค. 62 
(เดือนท่ี 
11) 
 
 
 

Job: 
Supervisor/Engineer 
Assistance  
(งานเดิมหรือใหม่ ตาม
ความเห็นโรงงาน) 

Focus:  Thesis Proposal 
- เสนอร่าง proposal แก่โรงงานและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-เรียนวิชาตามหลักสูตร 
 

-สรุปข้อแนะน าการ
ด าเนินงาน เพื่อ
ถ่ายทอดงานให้แก่ ป.
โท รุ่นต่อไป -Thesis 
Proposal 
(ป.โท รุ่นท่ี 2) 

ก.พ. 62 
(เดือนท่ี 
12) 

จันทร์-ศุกร์  Focus:  Thesis 
หากหัวข้อ Thesis ได้รับการอนุมัติจาก
โรงงานและอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว  
เสาร์-อาทิตย์ : (ท่ีมหาวิทยาลัย) 
-สอบ proposal 
  
 

- Thesis progress  
จนถึงวันสอบจบ ป.โท 
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เดือน/ปี กำรท ำงำนในโรงงำน กำรเรียน ป.โท งำนท่ีมอบหมำย 
มี.ค. 62 – 
ม.ค.63 
(เดือนท่ี 
13-23) 

 Focus:  Thesis Proposal 
-ท าวิทยานิพนธ์ และน าเสนอ
ความก้าวหน้าต่อท่ีประชุมร่วมระหว่าง
โรงงานและมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

 

ก.พ. 63 
(เดือนท่ี 
24) 

 จันทร์-ศุกร์  Focus:  Thesis 
เสาร์-อาทิตย์ : (ท่ีมหาวิทยาลัย) 
- สอบ defense 

- ก าหนดวันปัจฉิม
นิเทศน์ ร่วมกัน
ระหว่างโรงงานและ
มหาวิทยาลัย 

 

5.8 ตัวอย่างผลงานที่เกิดข้ึนของ ป.โท 

รำยงำนกำรจดบันทึก (Logbook) 

 

รูปที่ 26 ตัวอย่างการจดบันทึก Logbook เพ่ือเตรียมสู่การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 27 แบบการสรุปการจดบันทึก Logbook ประจ าสัปดาห์ของนักศึกษา ป.โท  
ในระยะที่ 1 (3 เดือนแรก) 



64 / 96 

 
รูปที่ 28 ตัวอย่างการบันทึกรายสัปดาห์ (Logbook) ของนักศึกษา ป.โท   
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กำรแก้ปัญหำ (Problem Solving) ในกำรปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรม 

การจดบันทึกโดยใช้ Logbook เป็นทักษะพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานที่อยู่ในกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาภายใต้เงื่อนไขของอุตสาหกรรม ดังตาราง
ที่ 5.2 โดยมีล าดับการแก้ไขปัญหา รูปที่ 29 และล าดับการด าเนินการร่วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาผ่านนักศึกษา ปวส. และ ป.โท ดังรูปที่ 30 

ตารางที่ 5.2 ทักษะที่ใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมของนักศึกษา ป.โท 
กลยุทธ์/ยุทธวิธีในกำรแก้ไขปัญหำ ทักษะที่ต้องใช้ (ป.โท)  

1.การคาดเดา การตรวจสอบ และการปรับปรุง จดบันทึก (logbook) 
2.การทวนสอบย้อนกลับ (work backward) จัดท าแผน/ล าดับขึ้นตอน (plan/process) 

3.การท าตาราง การท ารายการจัดการ 
(organized list) 

แยกแยะข้อมูลที่ไม่ส าคัญทิ้งไป 

4.การใช้ข้อมูลตัวเลขอย่างง่าย ค้นหาข้อมูลที่จ าเป็น 
5.การระบุความสัมพันธ์ การเขียนสมการ พินิจพิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ 
6.การสร้างต้นแบบ การสร้างแผนภาพ ชี้แจงอย่างมีเหตุผล 

7.การมองหาแนวโน้ม หาค าตอบ (solution) ทีม่ากกว่า 1  
8.การสร้างกราฟ ใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา 

แปลจาก  Problem Solving Approach, Saurabh Suman (AUGUST 8, 2016) 

 

 

รูปที่ 29 ล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหา 
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รูปที่ 30 ล าดับการสร้างมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปวส. และ ป.โท  
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บทที่ 6 โครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยของ STI-WiL 

 โครงสร้างค่าใช้จ่ายของ STI-WiL เพ่ือแสดงให้สถานประกอบการได้รับทราบถึง
รายการค่าใช้จ่าย ความจ าเป็น เหตุผล และตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ 3 ปี (2 รุ่น) และความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 รายการค่าใช้จ่ายและความจ าเป็น  

 ตารางที่ 6.1 รายการค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ STI-WiL 
หมวดและรำยกำรค่ำใช้จ่ำย ควำมจ ำเป็น 

หมวด 1 ค่ำใช้จ่ำยนักศึกษำ ปวส.  

  1.1. ค่าตอบแทน  
(1) เบี้ยเลี้ยงปฏิบตัิงานไมเ่กิน 8 ชม. ต่อวัน  ต้องมี/ตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ า  
(2) ค่าเข้ากะ หรือค่าล่วงเวลา หรอืค่าตอบแทนอื่นๆ ถ้ามีต้องจ่ายตามจริง 

     1.2 ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องมี/อัตราตามทีต่กลงกับสถานศึกษา 
  1.3. สวัสดิการ  

(1) ค่าที่พัก/หอพักนักศึกษา ต้องมี 
(2) ค่าตรวจสุขภาพ ต้องมี 
(3) ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหต ุ ต้องมี/ใช้อัตราเทียบเท่าพนักงานปกติ 
(4) ค่าเดินทางระหว่างท่ีพัก-โรงงาน ต้องมี/ใช้อัตราเทียบเท่าพนักงานปกติ 
(5) ค่ายูนิฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ต้องมี/ใช้อัตราเทียบเท่าพนักงานปกติ 
(6) ค่าเช่าห้องเรียน (ถ้ามี) ต้องมี หรือใช้สถานท่ีที่โรงงานจัดไว้ให้ 
(7) ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การศึกษา  ไม่บังคับ/ มหีรือไม่ก็ได ้
(8) สวัสดิการอื่นๆ เช่น  โบนัส หรอืค่าตอบแทน

พิเศษในโอกาสต่างๆ  
ไม่บังคับ/ มหีรือไม่ก็ได ้

หมวด 2 ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ปวส. ให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ในอุตสำหกรรม (ด ำเนินกำรโดย นักศึกษำ ป.โท STI-WiL) 
  2.1. ค่าตอบแทนนักศึกษา ป.โท  ต้องมี/ตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ า  

(วุฒิ ป.ตรี) 
  2.2. ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.โท ต้องมี/อัตราตามทีต่กลงกับสถานศึกษา 
  2.3. สวัสดิการนักศึกษา ป.โท ต้องมี/ความจ าเป็นเหมือน ปวส. 
  2.4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย นักศกึษา ป.โท ต้องมี/หรือใช้ทรัพยากรโรงงานท้ังหมด 
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หมวด 3 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร  

  3.1. ค่าตอบแทนบริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
ไม่บังคับ/ บริษัทเลือกด าเนินการ

เองก็ได้ /แนะน าให้มีบริษัทท่ี
ปรึกษาใน 1-2 ปีแรก จากนั้น 

บริษัทด าเนินการเอง 

(1) ค่าตอบแทนผู้จดัการโครงการ 
(2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการจัดการศึกษา

ระดับ ปวส. 
(3) ค่าตอบแทนผูผู้้ช่วยผู้จดัการ ด้านการจัด

การศึกษาระดับ ป.โท 
(4) ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน (ถ้ามี) 
(5) ค่าเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี)  

  3.2. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ     
(1) ค่าประชาสัมพันธ์และจัดสอบคัดเลือก นักศึกษา   ไม่บังคับ/ บริษัทเลือกด าเนินการเองก็ได้ 
(2) ค่าเดินทางไป-กลับ จากภมูิล าเนา-โรงงาน ใน

ตอนเริ่มและจบโครงการ 
ไม่บังคับ/ มหีรือไม่ก็ได้   

  3.2. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะท างานประจ าเดือน/ก ากับ
ติดตาม 

ต้องมี/ก าหนดสถานท่ีประชุมคือโรงงาน 

(1) ค่าเดินทางค่าที่พักอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค/
มหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 

อาจรวมค่าใช้จ่ายกับข้อ 3.1 ก็ได ้

ค่าใช้จ่ายอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา 
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6.2 ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย  

ตาราง 6.2 ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษา STI-WiL 1 รุ่น  (ปวส. 20 คน ป.โท 2 คน ระยะเวลา 2 ปี) 

กรณีที่ 1 โรงงำนให้ที่ปรึกษำภำยนอก (Consultant) ด ำเนินกำร (รุ่นที่ 1 - 2) (Maximum Cost)  Maximum Cost   
กรณีที่ 2 โรงงำนด ำเนินกำรเองมำกทีสุ่ด (รุ่นที่ 3 - 4 เป็นต้นไป) (Minimum Cost)     Minimum Cost 
ที่ รำยกำร หน่วย (บำท)  จ ำนวน ตัวคูณ  ผู้รบัเงนิ/รับผดิชอบ รวม (สูงสุด) ผู้รบัเงนิ/รับผดิชอบ รวม (ต่ ำสดุ) 
หมวด 1 ค่ำใช้จ่ำยนักศึกษำ ปวส.     61%   5,984,000  73%   5,504,000  

1 เบี ยเลี ยงปฏิบตัิงำน (อัตราตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ า) 7,800 20 คน ต่อคน-เดือน นักศึกษำ   3,744,000  นักศึกษำ   3,744,000  
2 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 20,000 20 คน ต่อคน-ปี วิทยำลยัเทคนิค      800,000  วิทยำลยัเทคนิค      800,000  
3 ค่าหอพัก 2,000 20 คน ต่อคน-เดือน Consultant      960,000  โรงงานด าเนนิการ 960,000 
4 ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี(หรือเทียบเท่า พนง.) 1,000 20 คน ต่อคน-ปี Consultant        40,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
5 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (หรือเทียบเท่า พนง.) 5,000 20 คน ต่อคน-ปี Consultant      200,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
6 รถรับส่งหอพัก – โรงงาน (เส้นทางรับ-ส่ง พนง.) - - - โรงงานด าเนนิการ                -    โรงงานด าเนนิการ                -    
7 ค่ายูนิฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (PPE) - - - โรงงานด าเนนิการ                -    โรงงานด าเนนิการ                -    
8 ค่าเช่าห้องเรียน (หรือห้องในโรงงานช่วงหลังเลิกงาน) 10000 1 ห้อง ต่อเดือน Consultant      240,000  ห้องประชุมในโรงงาน                -    
หมวด 2 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำระบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในโรงงำน  (ค่ำใช้จ่ำยนักศึกษำ ป.โท)  15%   1,428,000  16%   1,216,000  

9 เบี ยเลี ยงปฏิบตัิงำน  (วุฒิ ป.ตรี) 15,000 2 คน ต่อคน-เดือน นักศึกษำ      720,000  นักศึกษำ      720,000  
10 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  50,000 2 คน ต่อคน-เทอม มหำวิทยำลัย      400,000  มหำวิทยำลัย      400,000  
11 ค่าหอพัก 2,000 2 คน ต่อคน-เดือน Consultant        96,000  โรงงานด าเนนิการ 96,000 
12 ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างโรงงาน- มหาวิทยาลัย  1,000 2 คน ต่อคน-เดือน Consultant        48,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
13 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (หรือเทียบเท่า พนง.) 5,000 2 คน ต่อคน-ปี Consultant        20,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
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กรณีที่ 1 โรงงำนให้ที่ปรึกษำภำยนอก (Consultant) ด ำเนินกำร (รุ่นที่ 1 - 2) (Maximum Cost)  Maximum Cost   
กรณีที่ 2 โรงงำนด ำเนินกำรเองมำกทีสุ่ด (รุ่นที่ 3 - 4 เป็นต้นไป) (Minimum Cost)     Minimum Cost 
ที่ รำยกำร หน่วย (บำท)  จ ำนวน ตัวคูณ  ผู้รบัเงนิ/รับผดิชอบ รวม (สูงสุด) ผู้รบัเงนิ/รับผดิชอบ รวม (ต่ ำสดุ) 
14 รถรับส่งหอพัก – โรงงาน (เส้นทางรับ-ส่ง พนง.) - - - โรงงานด าเนนิการ                -    โรงงานด าเนนิการ                -    
15 ค่ายูนิฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (PPE) - - - โรงงานด าเนนิการ                -    โรงงานด าเนนิการ                -    
16 ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี(หรือเทียบเท่า พนง.) 1000 2 คน ต่อคน-ปี Consultant          4,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
17 ค่าใช้จ่ายเพื่อการวจิัย ป.โท    70,000    ต่อคน-2ปี University      140,000  Project ของโรงงาน ร่วม มหาวิทยาลัย 

หมวด 3 ค่ำบริหำรจดักำรโครงกำร     24%   2,344,320  11%      820,000  

18 ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ   30,000 1 คน ต่อคน-เดือน Consultant      720,000  บุคลากรของโรงงาน                -    
19 ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้จัดการ 1 (อาจารย์ดแูล ปวส.)  15,000-20,000 1 คน ต่อคน-เดือน Consultant      480,000  วิทยาลยัเทคนิค       360,000  
20 ค่าตอบแทนผู้ผู้ช่วยผู้จัดการ 2  (อาจารย์ดูแล ป.โท) 15,000-20,000 1 คน ต่อคน-เดือน Consultant      480,000  มหาวิทยาลัย       360,000  
21 ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการ/รวบรวม/จัดเตรียมขอ้มูล 10,000 1 คน ต่อคน-เดือน Consultant      240,000  บุคลากรของโรงงาน                -    
22 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและคัดเลือก ปวส.และ ป.โท 2,000 22 คน ต่อคน-2ปี Consultant       44,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
23 ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ปวส. (กรณีรับ ผู้จบ ม.6) 5,000 20 คน ต่อคน-2ปี วิทยาลยัเทคนิค      100,000  Collage       100,000  

24 ค่าใช้จ่ายจัดประชมุคณะท างานประจ าเดือน/ก ากับติดตาม 1,000 15 คน ครั้งต่อเดือน Consultant        24,000  โรงงานด าเนนิการ               -    
25 ค่าบริหารจัดการตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษา 500 20 คน ต่อคน-ปี Consultant        20,000  โรงงานด าเนนิการ                -    
26 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  กรณีจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษา หรือ 

ค่าโสหุ้ย 0-15% กรณีจ้างมหาวิทยาลยั เป็นที่ปรึกษา 
7% เฉพาะรายการทีจ่่ายผา่น 

Consultant 
Consultant      236,320                  -    

27 รวมค่ำใช้จำ่ยโดยประมำณ (บำท) (ก่อนลดหย่อนภำษี) ประมาณการ   9,756,320  ประมาณการ   7,540,000  

** หมายเหตุ **   ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้เป็นเพียงการประมาณการที่โรงงานจ่ายให้กับ นักศึกษา สถานศึกษา และบริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา  
โดยยึดถือ “รายการค่าใช้จ่ายและความจ าเป็น” ตารางที่ 6.1 เป็นหลัก  
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** หมำยเหตุ **   ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้เป็นเพียงการประมาณการที่โรงงานจ่ายให้กับ นักศึกษา สถานศึกษา และบริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา โดยยึดถือ 
“ตารางที่ 6.1 รายการค่าใช้จ่ายและความจ าเป็น” เป็นหลัก 

ข้อมูลจำกตัวอยำ่ง ควำมหมำยที่น่ำสนใจ 

หน่วยนับ ประมำณกำร
สูงสุด (บำท) 

ประมำณ
กำรต่ ำสดุ 
(บำท) 

ส่วนต่ำง % 

ตลอดเวลำ 2 ป ี  9,756,320  7,540,000 2,216,320 23% 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด(หมวด1+2+3) /ปวส. 
20 คน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายแฝง ที่เกดิขึ้นกับ
การจ้าง พนง. ที่เรียนรู้ได้ ตลอดเวลา 2 ป ี

ต่อเดือน 
ต่อปี 

20,326  
 243,908 

15,708  
 188,500 

4,617  
 55,408 

23% 

ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ปวส. (หมวด1) /ปวส. 
20 คน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงกับการจ้าง พนง. ที่เรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 2 ปี  

ต่อเดือน 
ต่อปี 

12,467  
 149,600 

9,467  
 113,600 

1,000  
 12,000 

8% 

ค่าใช้จ่าย หมวด 2+3 / ปวส. 20 คน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการพฒันาระบบ
ก าลังคนแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาของโรงงาน และ
วางแผน career path บุคลากรในระยะยาวได้ 

ต่อเดือน 
ต่อปี 

7,859  
 94,308 

4,042  
 48,500 

3,617  
 43,408 

46% 
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6.3 ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจากภาครัฐ  

กำรสนับสนุนที่มีในปัจจุบัน 

มำตรกำรลดหย่อนภำษี 
สถานประกอบการสามารถประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือร่วมกันจัดท าเอกสารเพ่ือขอลดหย่อนภาษี ต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 โดยมีรายการค่าใช้จ่ายตาม “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างาน” ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2557 ดังนี้ 
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ทุนวิจัย  
สถานประกอบการสามารถประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอ

โครงการร่วมกัน เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานรัฐ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น   

 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ผ่านโครงการ “โครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม” (พวอ.) http://rri.trf.or.th โดยมี
แนวทางหลักในการด าเนินการ ปรากฏความดังนี้  

“4. แนวทางหลักในการด าเนินการ 
4.1 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย พร้อมกับนักวิจยัระดบั

ปริญญาโท 
เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นผู้ช่วยวิจัย ทุนละประมาณ 
300,000 บาท เพื่อเป็นค่าหน่วยกิต ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนนักศึกษา และ
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา  

4.2 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย พร้อมกับนักวิจยัระดบั
ปริญญาเอก 

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ช่วยวิจัย ทุนละประมาณ 
1,700,000 บาท เพื่อเป็นค่าหน่วยกิต ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจ า เดือนนักศึกษา 
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และค่าเดินทางต่างประเทศส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ ในกรณีที่นักศึกษาไปท าวิจัยใน
ต่างประเทศช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

4.3 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานท่ีเป็นนวัตกรรมหรือแก้ปัญหา
ในภาคอุตสาหกรรม 

เป็นการให้ทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีประเด็นปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ทุนละประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนวิจัยและค่าตอบแทน
นักวิจัย โดยภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วนร่วมสนับสนุนทุนด้วย  

4.4 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศ 

เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
และนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศเกิดความร่วมมือ
ในลักษณะเครือข่าย” 

  

http://rri.trf.or.th/
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กำรสนับสนุนที่อำจเกิดขึ นในอนำคต 

มำตรกำรกระตุ้นกำรเกิด STI-WiL 
เมื่อเกิดการยกระดับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโดยมีการ

ด าเนินการ STI-WiL มากขึ้น รัฐอาจกระตุ้นการเกิดความร่วมมือระหว่าง  
สถานประกอบการ สถานศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี (ต่อเนื่อง) และ ระดับ ป.โท ใน
รูปแบบ STI-WiL ผ่านหน่วยงานเดิม เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายหมวดที่ 2 “ค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา ปวส.  (ค่าใช้จ่าย ป.โท)” ผ่านมหาวิทยาลัย หรือ สกอ. เป็น
ต้น หรือ มาตรการทางการเงินผ่านการลงทุนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ ส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand :BOI)  
 
หมายเหตุ  

ในอดีตที่ผ่านมาส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558  โดยสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ STI 
Work-integrated Learning: ( STI WiL) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เห็ น ชอบจ าก ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 4 และยื่นค า
ขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirunya Suchinai. New Investment Promotion Measures, 23 November 2015  

                                           
4 ค าชี้แจงส านักงานส่งเสริมการลงทุน เร่ือง การขอสิทธิประโยชน์ตามนโยบายสง่เสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
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6.4 ความยั่งยืนในระยะยาว 

การด าเนินงาน STI-WiL ที่ผ่านมาพบว่าดีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง แต่มีปัจจัยที่ต้องรับรู้ร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการท างาน คือ 

 STI-WiL มีกลไกท่ีซับซ้อน และมีผู้เล่นหลายฝ่าย 
 ต้องมีคู่มือการด าเนินการ STI-WiL ที่เป็นมาตรฐาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ ป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน 

STI-WiL คาดหวังผลลัพธ์ที่ในระยะยาว คือ  
 
“บริษัทเห็นประโยชน์ในการน า STI-WiL ไปด าเนินการเอง (Industry Lead)  

โดยเข้าใจปรัชญาจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง สามารถใช้มาตรฐานเดียวกัน (SOP)  
ก ากับการท างานของผู้เกี่ยวข้องอ่ืนได้ดี” 

 
และ 

 

“ขยำยตำมควำมต้องกำรของบริษัทเอกชน 
(Demand Driven) ”  
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บทที่ 7 แนวทำงกำรยกระดับ STI-WiL สู่กำรขยำยผลระดับประเทศ 

 การด าเนินการพัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมที่จัดการร่วมกันระหว่าง สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบระดับความร่วมมือของการศึกษา
ด้านเทคนิคและการฝึกอบรมระหว่างบริษัทกับเครือข่ายจะแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังรูปที่ 31  

 

รูปที่ 31 ระดับความร่วมมือของการศึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรมระหว่าง
บริษัทกับเครือข่าย โดย Prof. Richard Fredrick Doner 

 โครงการ STI-WiL ในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ ในรูปแบบ 1 คือ แบบเสรีนิยม 
(Liberal) กล่าวคือ สถานประกอบการ 1 แห่ง ด าเนินการ STI-WiL แต่ละระดับการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 1 แห่ง ซึ่งมีส่วนน้อยที่จะเริ่มด าเนินการเป็นแบบที่ 2 แบบผู้ปกครอง 
(Parental) กล่าวคือ สถานประกอบการ 1 แห่ง ด าเนินการ STI-WiL แต่ละระดับ
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาหลายแห่ง ดังนั้นแนวทาง STI-WIL ที่ก าลังจะขยายผลในวง
กว้างต่อไปมีระยะด าเนินการ (Phase) ดังต่อไปนี้  
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7.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษา STI-WiL ระดับ ป.โท (มีหลายมหาวิทยาลัยท า
ร่วมกัน) 

การน าแนวทางการด าเนินงานให้เอาโจทย์จริงมาเป็นตัวตั้ง เช่น บริษัท/สถาน
ประกอบการที่มี 4 โรงงาน (Plant) จะคิดระบบนี้ให้เป็นระบบรวม (ระดับ ป.โท ที่มีหลาย
มหาวิทยาลัยท าร่วมกัน) อย่างไร?  

ความต้องการและเงื่อนไขของบริษัท 
(1) ต้องการให้มีทั้งนักศึกษาใหม่ (ปวส.) และคนงานที่ต้องมาเข้าโครงการ 

(ปวส.) 
(2) โรงงานอยู่สถานที่ต่างกัน 
(3) วิทยาลัยอยู่ที่ต่างกัน (วิทยาลัยเครือข่าย) 
(4) มหาวิทยาลัยอยู่ที่ต่างกัน 

 

รูปที่ 32 แบบร่างของต าแหน่งงานและการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
รูปแบบ 2 Parental  
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จากรูปที่ 32 จะเห็นว่าเงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับการด าเนินการ คือ  

 วิทยาลัยและโรงงานควรอยู่ใกล้กัน และท างานในรูปแบบ  
1 โรงงำน : 1 วิทยำลัย  

 ระบบผู้ช่วยวิศวกร (นักศึกษา ป.โท) บริษัทอยากให้มีความหลากหลาย 
(Diversity) ทั้งในสาขาวิชา และ มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ STI-WiL จะจัด
การศึกษา ป.โท และการท าวิทยานิพนธ์  ให้กับนักศึกษาที่ต่างสาขา   
ต่างมหาวิทยาลัยในโรงงานเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้นทุน
ที่สมเหตุสมผล ได้อย่างไร 

 อีกแนวทางหนึ่ง คือ แนวคิด หนึ่งโรงงาน : หนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นหลัก และ
รับนักศึกษาหลากหลาย สาขาเข้ามาศึกษาในโรงงานเดียวกัน  
 

7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่องที่เฉพาะส าหรับ STI-WiL  

7.2.1 พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี ต่อเนื่องที่เฉพำะส ำหรับ STI-WiL 

STI-WiL โดย สวทน. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจะศึกษาความเป็นไปได้ของ
หลักสูตร ป.ตรี 3 ปี โรงเรียนในโรงงำนต่อเนื่อง โดยเป็นเส้นทางการศึกษาใหม่จาก
การศึกษาปกติ โดยรับนักศึกษาผู้ที่จบ ปวส.  STI-WiL มาศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี (เหมือน 
อสบ. เดิม/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดิม) ซึ่งหลังสูตรดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ทั้ง 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
9 แห่ง โดยระยะนี้จะเน้นด้าน  

 หาความเป็นไปได้ในการเกิดหลักสูตร ป.ตรี 3 ปี โรงเรียนในโรงงำน
ต่อเนื่อง  

 หาแนวทางทีท่ าให้ถูกระเบียบ/สภามหาวิทยาลัย/สกอ./สมศ. 
 เป้ำหมำย เกิดหลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการภายในปีการศึกษา 2563 

นอกจากนี้ ระยะที่ 2 จะด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ STI-WiL ส าหรับ
ผู้จบ ปวส. เพ่ือมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้วย (กรณีศึกษา 
STI-WiL บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN Model)  ในด้าน 
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- หลักสูตร 
- การจัดการ 
- ต้นทุน 
- ค่าตอบแทนผู้ท างาน 
- ผู้จัดการ 

สาขาใหม่ๆ  
- ธุรกิจ/บริหาร 
- วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

หมำยเหตุ     

1.  ทุกหลักสูตรใน สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ โรงเรียนใน
โรงงาน STI-WiL จะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ กว. หรือ กค.  แต่อาจได้ใบประกอบ
วิชาชีพแบบอ่ืนตามที่อุตสาหกรรมก าหนด  

2.  ความเสี่ยงระยะที่ 2 ถ้าหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเกิดขึ้นไม่ได้ ภาคการศึกษาจะ
มีหลักสูตรเทียบโอนอะไรให้ใช้ได้บ้าง เช่น หลักสูตร มทร.ล้านนา เป็นต้นแบบ โดย
พิจารณาจาก (1) ศึกษาการเทียบโอน (2) ศึกษาวิชาที่ต้องเรียน (3) ศึกษาวิชาที่น า
ภาคปฏิบัติมาทดแทนได้ (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) และ (4) ท าให้เป็นทางการ 
ผ่าน สภามหาวิทยาลัย หรือ สกอ. 
 
7.2.2 กำรทบทวน Working Value / Retention time  

 

รูปที่ 33 ทางเลือกของการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีหลักสูตร 
ป.ตรี 3 ปี โรงเรียนในโรงงานต่อเนื่อง 
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รูปที่ 33 จากระยะที่ 2 จะเกิดความเป็นไปได้ในการให้ผู้ เข้าศึกษาในระบบ  
STI-WiL ได้มีโอกาสเรียนแบบ option 1 หรือ option 2 เพ่ือให้สามารถอยู่ในระบบและ
ท างานในโรงงาน 5 ปี  (ตามสมมุติฐานว่า เวลา 5 ปี จะท าให้ นักศึกษาเป็นวิศวกร หรือ 
หัวหน้างานที่เชี่ยวชาญจริง และ เป็น ระยะเวลาที่ โรงงานเห็นว่ามีคุณค่าการท างาน 
(Working Value) สูงพอ และมีระยะเวลาในระบบ (retention time)  มากพอที่จะแสดง
ให้ผู้บริหารบริษัทเห็นว่าคุ้มกับการลงทุน (ตามความเห็นของผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัท
หนึ่ง) หรือ option 3 ท างานในโรงงาน 7 ปี   

7.2.3 หำแนวทำงกำรสนับสนุนจำกรัฐ (ส ำหรับระยะที่ 2) 

1. หารือกับสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะใช้ STI-WiL ในการสร้าง 
Working Value ให้กับนักศึกษาท่ีมีระยะเวลาในระบบ (retention time) 
มากกว่า 2 ปี เช่น บริษัท ที่เคยด าเนินการ STI-WiL มาก่อนว่าแนวทาง
ของเป็นอย่างไร (ภาษี, เงินอุดหนุนตรงตามหลักสูตร ของ สกอ.) 

2. หารือในวงกว้างขึ้นเพ่ือดูว่าจะใช้กับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีจุดร่วมไม่ขัด
กับความลับและผลประโยชน์ทางธุรกิจ  เช่น บริษัทข้ามชาติในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน (sector based) หรือในบริษัทที่อยู่พ้ืนที่เดียวกัน 
(area based) เป็นต้น 

3. การอุดหนุนมหาวิทยาลัยแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะท าให้ต้นทุนเอกชนลดลง
หรือไม่ การจัดการดีข้ึนหรือไม่ 

4. ขยายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อท าข้อเสนอมาตรการภาษี โดยท าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อ หารือกับ สกอ. แล้วเสนอรัฐบาลเป็นโครงการ 
น าร่อง 

5. ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดท ามาตรการสนับสนุนนักศึกษา 
STI-WiL ในระดับ ป.โท แบบทุนให้เปล่าได้หรือไม่ 

6. จัดท ามาตรการรัฐที่มีการอุดหนุนนักศึกษา STI-WiL ในระดับ ป.โท แบบ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ได้
หรือไม่ (รัฐ : บริษัท เท่ากับ 50:50 ของค่าใช้จ่าย ระดับ ป.โท) 
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7.3 ระยะที่ 3 การยกระดับสู่รูปแบบร่วมหุ้นส่วน (Consortium) 

การยกระดับรูปแบบของการท า “สถานประกอบการเดียวหลายสถานศึกษา” มาสู่ 
“หลายสถานประกอบการจับคู่กับหลายสถานศึกษา” ซึ่งมีความเป็นไปได้ท้ัง 

 เ ชิ ง พื น ที่  ( Area Based) เ ช่ น  นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ล มฉบั ง  
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ EEC เป็นต้น 

 เชิงสำขำอุตสำหกรรม (Sector Based) เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ 
(ต้นแบบ/experiment) อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น  

 
สิ่งส ำคัญ  ต้องทวนสอบความต้องการ (demand) ก่อนทุกครั้ง !!  

(มีบริษัทอยากเข้าร่วมหรือไม่? มีนิคมอุตสาหกรรมอยากร่วมหรือไม่?) 
 

รูปแบบการด าเนินการใช้รูปแบบที่พัฒนาจากบริษัทที่ด าเนินการในรูปแบบ 2 
“Parental” มาพิจารณาการท าระบบในนิคมอุตสาหกรรมที่มีหลายโรงงาน หลายวิทยาลัย 
หลายมหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นที่ต้องด าเนินการ คือ 

(1) ร่างคู่มือวิธีปฏิบัติ-โรงงาน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
(2) สอศ./ สกอ. /สิทธิประโยชน์ 
(3) experiment ที่นิคมอุตสาหกรรมน าร่อง 
(4) หาแนวทางการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ (หลักสูตรท่ได้รับการรับรองจาก 

สภา/สอศ./สกอ./สมศ.) 
(5) หาแนวทางการจัดการ 
(6) หาแนวทางการลงทุน/ต้นทุน 
(7) หาแนวทางสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ (ภาษี/อุดหนุน) 
(8) หาแนวทางบริหารโดย สอศ./สกอ. 
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รูปที่ 34 ร่างรูปแบบ STI-WiL แบบร่วมหุ้นส่วน (STI-WiL Consortium) 

7.3.1 Success at Scale 

ในกรณีขยายผลมา Parental/Consortium ควรท าโครงการคู่ขนานทางวิชาการ 
Success at Scale5 คือการศึกษาแนวทางการขยายผลโครงการนวัตกรรมที่ประสบ
ความส าเร็จในการน าร่อง ที่สถานที่หนึ่ง ไปขยายผลในสถานที่อ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) พัฒนา Innovation profile ของ STI-WiL  
(2) หา factor of success 
(3) หา Risk ความเสี่ยง ความล้มเหลว 
(4) ท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5) พัฒนา Model การขยายผล ตามล าดับรูปที่ 35  

1 แบบเสรีนิยม สู่ 2 แบบปกครอง (Liberal -> Parental) 
2 แบบปกครอง สู่ 3 แบบร่วมหุ้นส่วน (Parental -> Consortium) 
3 แบบร่วมหุ้นส่วน สู่ 4 แบบสามัคคี (Consortium -> Solidaristic) 

                                           
5 Success at scale - Deloitte Insights, 2016 
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รูปที่ 35 ล าดับการขยายผล STI-WiL 

(6) ท าความเชื่อมโยงกับแนวคิดบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อาชีวพันธุ์ใหม่ (STI-WiL แบบ
เข้มข้น) 

(7) หาแนวทางเสนอให้หน่วยงานก ากับการศึกษา เช่น สอศ. จัดท าเป็นโครงการ
ถาวร ของระดับ ปวส. และ สกอ. จัดท าเป็นโครงการถาวร ของระดับ ป.ตรี 
และระดับ ป.โท 

(8) ท า Roadmapping โดยประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

ประเมิน resources-(เงิน) 
  เงินลงทุน:  เอกชน/รัฐ 
ประเมิน output จ านวนเด็กที่จบ 
  outcome productivity ที่เพ่ิมขึ้น 

  Impact ระดับชาติจากแนวคิดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
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ผนวก 1 กำรพัฒนำ STI-WiL ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำ  

 

รูปที่ 36 การพัฒนา STI-WiL ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผ่านมา  
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ผนวก 2 STI-WiL ต่ำงจำกทวีภำคีอย่ำงไร 

ผนวก 3.1 ความแตกต่างของการจัดการศึกษาทวิภาคีและการจัดการศึกษาแบบ STI-WIL 

ประเด็น ปวส. ทวภิำคี (ทั่วไป) STI-WiL 

ลักษณะงาน 
ระดับ ปวส. ฝึกอาชีพตามที่โรงงานก าหนด ก ำหนดให้ท ำงำนจริงเทียบเท่ำพนักงำนปกติ 

ระดับ ป.โท - 
ก าหนดให้ท างานเป็น 

ผู้ช่วยวิศวกรหรือผู้ชว่ยหวัหนา้แผนก 

องค์ความรู้
จาก

อุตสาหกรรม 

ความรู้ 
ตามหลักสูตร สอศ. ที่ก าหนด

สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

ตามหลักสูตร สอศ. ที่ก าหนดสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

โดยเน้นด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์สมยัใหม่ทีม่ีในโรงงาน 

ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ 

1.ครูฝึกในสถานประกอบการ 
1.ผู้ช่วยวิศวกร/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ป.โท) 

2.ครูฝึกในสถานประกอบการ 

ผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศ/อาจารย์เทคนิค 
อาจารย์เทคนิคที่เข้ามาสอนในโรงงาน 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ป.โท 

ระยะเวลา 

การเรียน 
เรียนในสถานศึกษาโดยบางช่วงเวลา

จะเข้าไปฝึกอาชีพในโรงงาน 
เรียนในโรงงาน 2 ป ี
(อย่างน้อย 4 เทอม) 

การท างาน 
ท างานตามที่โรงงานก าหนด 

นับเป็นการฝึกอาชีพ อยา่งน้อย  
54 ชม./นก./เทอม 

ท างาน 2 ปี ในโรงงาน 

จ านวน
นักศึกษา 

ปวส. ไม่ก าหนดขั้นต่ า ก าหนด 20 คน/รุ่น 

ป.โท - ก าหนด ป.โท 2 คน : ปวส. 20 คน 

สิ่งตอบแทน 

ค่าตอบแทน
นักศึกษา 

ตามโรงงานให้ (ไม่ก าหนดขั้นต่ า) 
ก าหนดขั้นต่ า 300 บาท/8 ชม./วัน 

ตามกฎหมายแรงงาน 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
โรงงานจ่าย หรือ นักศึกษาจา่ยเอง โรงงานจ่าย 100% 

สวัสดิการของ
นักศึกษา 

ที่โรงงานให้ 

ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
สวัสดิการได้ตามโรงงานให้สะดวก  

ก าหนดขั้นต่ า ประกอบด้วย 
สวัสดิการหอพัก รถรับส่ง (ทีพ่ัก-โรงงาน)  
ชุดเครื่องแบบฝึกงาน ประกันสุขภาพและ

ประกันอุบัติเหต ุ

สิ่งที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา 

1.วุฒิ ปวส. 
2. ใบรับรองผ่านงาน 

ตามระยะเวลาที่ฝึกในโรงงาน  
3.โอกาสในการท างานและศึกษาต่อ 

1.วุฒิ ปวส. 
2. ใบรับรองประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา 2 ปี  
3.โอกาสในการท างานและศึกษาต่อ 

หมำยเหต ุSTI-WiL มุ่งเน้นให้เกิดกำรศึกษำแบบทวิภำคีอย่ำงเข้มข้น โดยมแีนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมและนักศึกษำเป็นหลัก 
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ข้อสังเกตกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำคี 

 1.การด าเนินงานทวิภาคีเน้นความต้องการของสถานประกอบการเป็นส าคัญ จึงมีตัวอย่างการ
ด าเนินงานท่ีค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่ประโยชน์ท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอยู่ในช่วงกว้างมาก (จะได้รับค่าตอบและ
ระยะเวลาการฝึกงานจะก าหนดเท่าใดก็ได้) ท าให้ไม่มีหลักในการเจรจาต่อรองกับสถานประกอบการ ในเรื่อง
ผลประโยชน์ของนักศึกษา  
 2. ผลกระทบจากข้อ 1 ท าให้ ครู/อาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมกับการสร้าง การสังเคราะห์องค์ความรู้
ใหม่ในสถานประกอบการมากน้อยแตกต่างกันมาก โดยน้อยท่ีสุดคือ การเข้าไปนิเทศนักศึกษาเทอมละ 1 ครั้ง 
ในขณะเดียวกัน กลับกลายเป็นภาระของสถานประกอบการท่ีต้องสอนนักศึกษาซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลัก  
(core business) ของสถานประกอบการ (สถานประกอบการต้องหาก าไรและสร้างของขายเป็นหลัก ไม่ใช่การ
สอน) ดังน้ัน ความร่วมมือระหว่างอาจารย์วิทยาลัยกับหัวหน้างานโรงงานจึงค่อนข้างหลากหลาย 
 3. ความต้องการของสถานประกอบการ ระดับ ปวส. มีความหลากหลายขึ้นกับขนาดและประเภทของ
อุตสาหกรรม ท าให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายในรายละเอียดมากขึ้น อันน าไปสู่การจัดการปัญหาท่ี
ซับซ้อนสูงขึ้น เช่น  

o กรณีสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีระบบการท างานชัดเจน มีความรู้ เทคโนโลยี
และเครื่องมือส่วนใหญ่ล้ าหน้ากว่าวิทยาลัย แต่ขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงต้องการให้นักศึกษามีเวลามากกว่า 4 เดือน 
ปฏิบัติงานในโรงงาน เนื่องจากช่วงเวลา 4 เดือนแรกเป็นการฝึกงาน จากนั้นจึงให้ท างานหลังจากฝึก จึงต้องการ
การบริหารจัดการหลักสูตรท่ีนักศึกษาอยู่ในโรงงานให้คุ้มกับการฝึกท างาน เช่น 1-2 ปี ซ่ึงการด าเนินการน้ี
จ าเป็นต้องมีสถานศึกษาท่ีมีความเข้าใจอุตสาหกรรมสูงและต้องมีการจัดการท่ีคล่องตัวและยืดหยุ่นพอให้จัดการ
ฝึกงานและท างานน้ีได้  

o กรณีของสถานประกอบการขนาดเล็ก ยังขาดปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก เช่น ต้องการรับ
ความรู้และความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกในด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ต้องการ
ระบบการเงินสนับสนุนหรือสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน (หรือภาษี) การรับนักศึกษาฝึกงานอาจเป็นภาระในการ
ท างานโดยเฉพาะด้านในสายการผลิต แต่อาจกลายเป็นการท าเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการใช้แรงงานไร้
ฝีมือราคาถูก ดังน้ัน การฝึกงานท่ีตรงกับหลักสูตรจึงเป็นความเสี่ยงของสถานประกอบการในการฝึกงานไม่ตรง
กับความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตร รวมถึงอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (จ่ายค่าตอบแทนต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า) 

4.ข้อสังเกตในเรื่องการมีงานท าหลังจบการศึกษา  
1) สถานประกอบการไม่มั่นใจในคุณภาพการศึกษาในขณะท่ีก าลังศึกษาอยู่ และ

หลังจากนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ตรงกับท่ีโรงงานต้องการ สังเกตได้จาก การผูก
สัญญาชดใช้ทุนหลังเรียนจบ หรือ การท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง (บางแห่งมีการผ่อนค่าเทอม) เพื่อให้
นักศึกษาท างานให้คุ้มกับท่ีโรงงานได้ลงทุนไป หรือบางแห่งให้ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรมกับนักศึกษา (ให้ต่ ากว่า
ค่าแรงขั้นต่ า เพราะถือว่ามาฝึกงาน ไม่ได้มาท างานให้โรงงาน) 

2) STI-WiL มีความเชื่อว่า การจัดการศึกษา STI-WiL ต้องท าให้ได้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ท่ีโรงงานทุกโรงงานต้องการ เมื่อจบการศึกษานักศึกษามีโอกาสเลือกงาน โรงงานมีโอกาสเลือก
คนงาน จึงไม่ให้มีการผูกสัญญาการท างาน (ใช้ทุน) ท่ีโรงงานเดิมหลังจบการศึกษา  

3) โอกาสในการยกระดับการศึกษาระดับ ปวส. ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในโรงงาน   
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ผนวก 3 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผนวก 3.1 WiL Checklist for Factory 

STI WiL Checklist for Factory Version 2.3 2018/08/21 
ส่วนที่ 1 รำยละเอียดทั่วไป (Introductory data) 
1.1 ชื่อสถานประกอบการ          
1.2 ที่ตั้ง/สาขา           
1.3 ระยะเวลาประกอบการมาแล้วกีป่ี         
1.4 ประเภทธุรกิจ (ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลบริษัท) 

1.4.1 การผลิต (Production)   ใช ่   ไม่ใช ่
1.4.2 การบริการ (Service)    ใช ่   ไม่ใช ่  
o ผลิตภัณฑ์/บริการ  

 หลัก (ชื่อทางการค้า)       
 ย่อย (ถ้ามี)        

o ลูกค้า (Customer) 
 ในประเทศ (ประมาณ)   % นอกประเทศ (ประมาณ)   % 
 ส่วนแบ่งในตลาด (โดยประมาณ)   % 

1.5 จ านวนพนกังาน (โดยประมาณ)  คน 
       1.5.1 สายปฏิบัติการ จ านวน  คน 

 Operator/Technician (ประมาณ)  คน 
- คนไทย (ประมาณ)   % 
- คนต่างชาติ (ประมาณ)  %  กรุณาระบุสัญชาต ิ(ส่วนใหญ่)   

 Engineer etc. (ประมาณ)   คน 
- คนไทย (ประมาณ)   % 
- คนต่างชาติ (ประมาณ)  %  กรุณาระบุสัญชาต ิ   

1.5.2 สายสนับสนุน (Office) จ านวน  คน 
- คนไทย (ประมาณ)   % 
- คนต่างชาติ (ประมาณ)  %  กรุณาระบุสัญชาต ิ   

1.5.3 สายบริหาร จ านวน  คน 
- คนไทย (ประมาณ)   % 
- คนต่างชาติ (ประมาณ)  %  กรุณาระบุสัญชาต ิ   

ส่วนที่ 2 อำกำรส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหำบุคลำกรของสถำนประกอบกำร (pain point)  
2.1 ควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในสถำนประกอบกำร 

2.1.1 บริษัทมีการส่งเสริม/ส่งคนไปอบรมให้มีการพัฒนาด้านเทคนิค เทคโนโลย ี  คน/ปี 
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจกิจกรรมที่ท าอยูแ่ล้ว  

              หรือ      มองหากจิกรรมที่น่าสนใจกว่านี ้
2.1.2 บริษัทมีการส่งเสริม/ส่งคนไปอบรมให้มีการพัฒนาด้านบริหารจัดการอุตสาหกรรม  คน/ปี 

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจกิจกรรมที่ท าอยูแ่ล้ว  
              หรือ      มองหากจิกรรมที่น่าสนใจกว่านี ้
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2.1.3 บริษัทมีการพัฒนา/การฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงานในองค์กร (Career 
path) อื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)     จ านวน  คน/ปี 

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจกิจกรรมที่ท าอยูแ่ล้ว  
              หรือ      มองหากจิกรรมที่น่าสนใจกว่านี ้

2.2 ควำมต้องกำรดำ้นบุคลำกร (ทั่วไป) ที่จบใหม่จำกสถำนศึกษำ  
2.2.1 ความต้องการพนักงานใหม่ต่อป ี  

 ความต้องการนี้มีมานานเท่าไหร ่ ไม่เกิน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
 ต าแหน่ง (position) หรือระดับการศึกษา (degree) ที่ต้องการ 3 อันดับแรก 

o อันดับ 1 (โปรดระบุ)      
o อันดับ 2 (โปรดระบุ)     
o อันดับ 3 (โปรดระบุ)     

2.2.2 การสูญเสียพนกังาน ต่อปี (Turn over) เกิดขึ้นมานานเท่าไหร ่
 เกิดขึ้นมานานเท่าไหร ่ ไม่เกิน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
 ต าแหน่ง (position) หรือระดับการศึกษา (degree) ที่สูญเสีย 3 อันดับแรก 

o อันดับ 1 (โปรดระบุ)    จ านวนประมาณ   คน/ปี  
o อันดับ 2 (โปรดระบุ)    จ านวนประมาณ   คน/ปี 
o อันดับ 3 (โปรดระบุ)    จ านวนประมาณ   คน/ปี 

 2.2.3 ผลกระทบ/ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับองค์กร (โปรดระบุ)  
 1.        
 2.        
 3.        

2.3 กำรแก้ปัญหำที่ผ่ำนมำ (Previous treatment)  
2.3.1 การรับนักศึกษาฝึกงาน  

 ระดับ ปวส.  
o จ านวน  คน/ปี  ระยะเวลา     เดือน/นักศึกษา รับมาแล้ว  รุ่น 
o ต าแหน่งที่ฝึก     
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจแล้ว  

               หรือ     มองหารูปแบบที่ดีกวา่นี ้
o ระยะเวลาในการอยู่ในโรงงานที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  เดือน 
o ความเห็นอื่นๆ ตอ่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน   

         
 ระดับ ป.ตร ี 

o จ านวน  คน/ปี  ระยะเวลา     เดือน/นักศึกษา รับมาแล้ว  รุ่น 
o ต าแหน่งที่ฝึก     
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจแล้ว  

               หรือ     มองหารูปแบบที่ดีกวา่นี ้
o ระยะเวลาในการอยู่ในโรงงานที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  เดือน 
o ความเห็นอื่นๆ ตอ่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน   
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 ระดับ ป.โท   
o จ านวน  คน/ปี  ระยะเวลา     เดือน/นักศึกษา รับมาแล้ว  รุ่น 
o ต าแหน่งที่ฝึก     
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจแล้ว  

               หรือ     มองหารูปแบบทีดี่กวา่นี ้
o ระยะเวลาในการอยู่ในโรงงานที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  เดือน 
o ความเห็นอื่นๆ ตอ่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน   

         
2.3.2 การให้ทุนแก่พนักงานในการศึกษาต่อ   

o ทุนระดับการศึกษา  ปวส.  ป.ตรี  ป.โท   อื่นๆ   
o จ านวน  คน/ปี  ระยะเวลา     เดือน/ทุน ให้มาแล้ว  รุ่น 
o ต าแหน่งเดิมของพนักงานที่ให้ทุน     
o ต าแหน่งใหม่ของพนักงานทีจ่บการรับทุน     
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจแล้ว  

               หรือ     มองหารูปแบบทีดี่กวา่นี ้
o ระยะเวลาในการศึกษาตอ่ที่ท่านคิดวา่เหมาะสม  เดือน 
o ความเห็นอื่นๆ ตอ่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน   

         
         

2.3.3 การให้ทุนบุคคลภายนอกในการศึกษา เพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานองค์กรหลังเรียนจบ 
o สัมพันธ์กับระดับการศึกษา  ปวส.  ป.ตรี  ป.โท   อื่นๆ   
o จ านวน  คน/ปี  ระยะเวลา     เดือน/ทุน ให้มาแล้ว  รุ่น 
o ต าแหน่งของพนักงาน     
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  พอใจแล้ว  

               หรือ     มองหารูปแบบทีดี่กวา่นี ้
o ระยะเวลาในการศึกษาที่ทา่นคิดว่าเหมาะสม  เดือน 
o ความเห็นอื่นๆ ตอ่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน   

        
         
 

2.4 ควำมเห็นอ่ืนๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรแก้ปญัหำก ำลังคนส ำหรบัสถำนปรกอบกำรของท่ำน 
(1)           
(2)           
(3)           

 
ผู้ให้ข้อมูล      
ต าแหน่ง      
วันที่      

 

 

STI WiL Checklist for Factory Version 2.3 2018/08/21  
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ผนวก 3.2 WiL Job and Position for Plant Tour 

ตัวอย่างการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ  
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ตัวอย่างต าแหน่งงานเริ่มต้นที่สถานประกอบการจัดเตรียมให้นักศึกษา ปวส. ก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน (ก.ย.2559) 

Working Area  Description Position 

1.  QA Physical Lab Tire testing  at                       machine by 
following  each country regulation and 
Company standard 

operator 

2.  QA Document  Update Document , Work instruction and 
procedure 

Document 
Control 

2.  Safety operator Conduct safety activities on the floor, 
make the safety presentation to 
communicate , Prepare JSA (Job Safety 
analysis), Safety training  

Safety Staff 

3.  Training Operator    Work on the shop floor , study the 
process , write working instruction , 
training  manual and to be the trainer and 
can certify the operator 

Training 
Coordinator 
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Working Area  Description Position 

4.  Maintenance  & 
Powerhouse 

Maintenance the machine in each area 
Team A ,B, C , Tire Retread and Power 
House 

Mechanic 

5. Mold maintenance Repair mold to support the production Mechanic 

6.  Tire repair Repair appearance defect tire  after 
curing 

Tire repair 
operator 

 

ตัวอย่างต าแหน่งงาน ปวส. แตล่ะรุ่น (รุ่นละ 20 คน) เมื่อเข้ำปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรใน
ต ำแหน่งแรก 

ล ำดับ Working area ปวส. รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2560) Working area ปวส. รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2561) 

1 Power House Maintenance - Mold Repair 
2 Power House Maintenance - Mold Repair 
3 Drum Shop (Mechanic) Maintenance - Mold Repair 
4 Drum Shop (Mechanic) Team A, Production Control 
5 Drum Shop (Mechanic) Team A, Production Control 
6 Drum Shop (Mechanic) Team A, Magic  
7 Mechanic (Tire) Team A, Magic 
8 Repair Mold  Tire retread - Balance Removal 
9 QA Production Tire retread - receive process 
10 QA Production Tire retread - receive process 
11 QA DOT LAB Tire retread - receive process 
12 QA DOT LAB Tire retread - receive process 
13 Team A :Q-tech , ฝ่ายผลิต Team C, Aero repair 
14 Safety Team C, Audit curing system 
15 Safety Team C, Audit curing system 
16 Team A : CIS Team C, Q-Tech - Uniformity Process 
17 Training Team B, Tire development - Q Tech 
18 Repair Tire Team B, Magic 
19 Repair Tire Compound (Lab) 
20 Repair Tire Compound (Lab) 
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รูปที่ 37 ตัวอย่างการเวียนต าแหน่งของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการตลอด 2 ปี  
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ผนวก 3.3 WiL LOI - MOU 

ตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding 
: MOU) หรือ หนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent : LOI) ของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้จัดท าร่วมกันก่อนด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการ 
(พฤศจิกายน 2560) 
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