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บทน ำ 
โครงการโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 นักศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้ส้าเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่มีความรู้และทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเป้าไปที่การผลิต
ก้าลังคนระดับช่างเทคนิคและเทคโนโลยี โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการและสถานศึกษา ที่เรียกว่า “โรงเรียนในโรงงำน” 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนรู้และลงมือท้างานในต้าแหน่งงานจริง ได้รับประสบการณ์จริง 
จึงจ้าเป็นต้องจัดการศึกษาในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร 2 ปี  

ตลอดโครงการนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก 3 ส่วน คือ ทักษะและ
ความรู้ทางเทคนิคที่ต้องใช้ในการท้างาน ความรู้ทฤษฎีตามหลักสูตร และความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำ และ ระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรม ซึ่งถ่ายทอดโดยนักศึกษา 
ป.โท ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือถอดความรู้จากงานที่ท้ามาเป็นบทเรียนและสอนให้กับ
นักศึกษา ปวส. เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาเรียนได้ในสถานศึกษา แต่เป็นความรู้ที่ท้าให้
นักศึกษาเข้าใจระบบการผลิตในอุตสาหกรรมส่งผลให้ประสิทธิภาพการท้างานดีขึ้น 
สามารถเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ให้แก่สถานประกอบการได้ การเรียนการสอนในส่วนนี้
จึงเน้น “เรียนในสิ่งที่ท ำและท ำในสิ่งที่เรียน” เพราะจะท้าให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย
เนื่องจากได้เห็นของจริงและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับ ปวส. นักศึกษาจึงมีความพร้อมที่จะเป็นช่างเทคนิค
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พร้อม
ประสบการณ์ท้างาน 2 ปี สามารถเริ่มท้างานได้ทันที ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะ
สมัครงานในต้าแหน่งที่สูงขึ้นในสถานประกอบการเดิมหรือสถานประกอบการอ่ืน หรือ
ศึกษาต่อในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อผูกมัดกับสถานประกอบการเดิม 

โครงการนี้เหมาะกับนักเรียนที่สนใจการท้างานในอุตสาหกรรม มีความอดทน 
สามารถท้างานระหว่างเรียนได้ และสามารถใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมใน
ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอาจจะต้องจากบ้านและครอบครัวมาพักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ใกล้โรงงาน มี
ความต้องการพัฒนาเส้นทางชีวิตโดยเริ่มต้นจากงานในอุตสาหกรรม ผู้จบโครงการนี้
สามารถกลับมาสอบเรียนในมหาวิทยาลัยเหมือนผู้จบ ปวส. โดยทั่วไปและอาจจะเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนในโรงงานในอนาคต
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ค ำย่อและนิยำม 

ค ำย่อ 
สวทน.  ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

               แห่งชาต ิ(ไทย)  
STI National Science Technology and Innovation Policy Office (Eng)  
สอศ.  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ป.ตรี ปริญญาตรี 
ป.โท ปริญญาโท 

นิยำม 
โครงการโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่าง

สถานประกอบการ และสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งในระดับ ปวส. ป.ตรี และ ป.โท เพ่ือจัด
การศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (Work-Integrated Learning; WiL) ที่มุ่งเน้นการ
สร้างความรู้ การถ่ายทอด การใช้ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความรู้สมัยใหม่ ท้าให้
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยมีรูปแบบการบริหาร
จัดการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และวิธีการด้าเนินงานที่ออกแบบโดย สวทน.  

นักศึกษา ปวส. หมายถึง นักศึกษาที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทีมี่ต้นสังกัดเป็นวิทยาลัยเทคนิค/อาชีวศึกษา/เทคโนโลยี ที่ได้ท้าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันด้าเนินโครงการ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน โดย
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ปวส. ที่สอดคล้องกับการท้างาน และเข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษา ป.โท หมายถึง นักศึกษาที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ท้าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันด้าเนินโครงการ 
STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาทีส่อดคล้องกับการท้างาน และนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
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ถอดบทเรียนเพ่ือสอนนักศึกษา ปวส. และท้าวิจัยในสถานประกอบการขณะที่เรียนระดับ
ปริญญาโท 

ผู้จัดการโครงการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ STI-WiL 
โรงเรียนในโรงงานเพ่ือท้าหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการโครงการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ร่วมด้าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดกิจกรรมตามแผนงาน การติดตามและประเมินผล 
การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงการด้าเนินงานร่วมกัน ซึ่งในระบบ STI-WiL ได้ก้าหนด
หน้าที่และต้าแหน่งของผู้จัดการโครงการไว้ 3 ต้าแหน่ง ดังนี้  

ผู้จัดการโครงการ ฝั่งสถานประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานประกอบการให้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ซึ่งจะเป็นผู้
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานเพ่ือให้โครงการสามารถด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

ผู้จัดการโครงการ กลุ่มนักศึกษา ปวส. หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาและการท้างานของนักศึกษา ปวส. ให้เป็นไปตาม
แผนการด้าเนินงาน โดยเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย 
ท้างานร่วมกับผู้จัดการโครงการ ฝั่งสถานประกอบการ และผู้จัดการระดับ ป.โท ทั้งนี้ อาจ
เป็นได้ท้ังอาจารย์วิทยาลัยหรือพนักงานของสถานประกอบการเอง 

ผู้จัดการโครงการ กลุ่มนักศึกษา ป.โท หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาและการท้างานของนักศึกษา ป.โท ให้เป็นไปตาม
แผนการด้าเนินงาน โดยเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย 
และอาจารย์ที่ปรึกษา ท้างานร่วมกับผู้จัดการโครงการฝั่งสถานประกอบการ และผู้จัดการ
ระดับ ปวส. โดยบุคคลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือพนักงานของสถาน
ประกอบการเอง 

โรงเรียนตัวป้อน หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมปลาย หรือ วิทยาลัยเทคนิค/
เทคโนโลยี/อาชีวศึกษา ที่ผลิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษา ปวช. ที่สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน ในระดับ ปวส.  
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ส่วนที ่1 โครงกำรโรงเรียนในโรงงำน (STI-WiL) 

1.1 โรงเรียนในโรงงำนคืออะไร 

โครงกำรโรงเร ียนในโรงงำน  (STI-WiL) พัฒนาขึ ้นเพื ่อแก้ป ัญหาความไม่
สอดคล ้องที ่เก ิดขึ ้นระหว ่าง  “ภาคอ ุตสาหกรรม” ที ่ต ้องการแรงงานที ่ม ีความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตในแต่ละขั ้นตอน กับ “ภาค
การศึกษา” ที่ผลิตก้าลังคนที่เน้นความรู้ทักษะทั่วไป และความรู้สามัญ โดยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  
โดยการบูรณาการการเรียนกับการท้างานในรูปแบบที่เรียกว่า “โรงเรียนในโรงงำน” หรือ 
“Work-integrated Learning” ตลอดระยะเวลา 2 ปีของหลักสูตร โดยมีคติของการ
เรียนรู้ในโครงการ STI-WiL (Motto) คือ 

“เรียนในสิ่งที่ท าและท าในสิ่งที่ เรียน” 

“Learn what you Work & Work what you Learn” 

1.2 ที่มำของโครงกำร STI-WiL 

จากปัญหำกำรขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร
ของประเทศไทย ดร.ลี ผู้ เชี่ยวชาญด้านนโยบายนวัตกรรม ของสถาบันนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยมีความไม่สอดคล้องของ 
“อุตสำหกรรม” และ “วิทยำศำสตร์” โดยอุตสาหกรรม หมายถึง ภาคอุตสาหกรรม/
เอกชนที่ลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือผลก้าไร ขณะที่ วิทยาศาสตร์ หมายถึง การ
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของภาคการศึกษาเพ่ือผลิตก้าลังคนให้พร้อมส้าหรับการ
พัฒนาประเทศด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อทั้งสองส่วน ไม่
สอดคล้องกันจึงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ เป็นวงจรที่ส่งผลท้าให้เกิดปัญหาความอ่อนแอในการพัฒนาก้าลังคนด้าน STEM 
แสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 วงจรปัญหาของความไม่สอดคล้องระหว่างอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ที่มารูป: ดัดแปลงมาจาก Lee (2018) 

แนวทำงกำรแก้ไข เริ่มต้นด้วยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษาให้เกิดขึ้นเป็นล้าดับแรก ซึ่งจะท้าให้เกิดตลาดงานที่ต้องการแรงงานคุณภาพด้าน 
STEM ส่งผลให้เกิดการพัฒนาก้าลังคนทางด้าน STEM จากภาคการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 
2 ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว สวทน. เริ่มต้นโดยใช้โครงการ STI-WiL ท้าให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝ่าย 

 

รูปที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
โดยใช้ STI-WiL 
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1.3 โครงกำร STI-WiL ช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงไร 

 สวทน. ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน้าร่องโครงการโรงเรียนในโรงงาน 
(STI-WiL) ที่อาศัยความร่วมมือจากทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา โดยเริ่มจาก
สภาวะปัญหาและความต้องการ (Demand) ของภาคอุตสาหกรรมก่อนเป็นล้าดับแรก และ
แก้ปัญหาด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานโดยมีสถานศึกษาที่เป็นต้น
สังกัดของนักศึกษาระดับ ปวส. และ ป.โท เข้ามามีบทบาทและส่วนร่ วมกับสถาน
ประกอบการอย่างเข้มข้น เริ่มต้นสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา 

ตารางที่ 1 สภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตและแนวทางแก้ปัญหาด้วยโครงการ STI-WiL 

สภำวะของอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรแก้ปัญหำด้วยโครงกำร STI-WiL 
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ มี
ความรู้ในระดับปฏิบัติการ 
(Operator) 

รับสมัครผู้จบ ม.6 จากพ้ืนที่ที่ ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเข้าโครงการโรงเรียนในโรงงาน 
โดยท้างานในระดับปฏิบัติการในโรงงานและ
เรียนต่อระดับ ปวส. ในตอนเย็น หรือ เสาร์-
อาทิตย์ ในหลักสูตรทวิภาคี เพ่ือสามารถนับ
งานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ 

ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ นัก
เทคโนโลยี วิศวกร ที่มีความรู้ 
ทักษะด้านการผลิต กระบวนการ 
และเทคโนโลยีชั้นสูง 

รับสมัครผู้จบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมมาเป็นผู้ช่วยวิศวกร ท้า
หน้าที่ครูในวิชาเทคนิค และให้เรียนต่อใน
ระดับปริญญาโท ในตอนเย็น หรือ เสาร์ -
อาทิตย์ ในหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ ให้นับ
งาน เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวิ ช า เ รี ยนและท้ า
วิทยานิพนธ์ในโรงงาน 
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รูปที่ 3 โครงการ STI-WIL เริ่มต้นโดยการน้านักศึกษา ปวส. และ ป.โท เข้าไปเรียนรู้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

1.4 โครงกำร STI-WiL แตกต่ำงจำกกำรศึกษำในระบบปกติ หรือกำรฝึกงำนในรูปแบบ
ทวิภำคีอย่ำงไร 

ปรัชญำของ STI-WiL มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ กำรถ่ำยทอด กำรใช้ควำมรู้ 
ที่มีจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความรู้สมัยใหม่ มีมูลค่าสูงและมีการจ้างงานต่อในอนาคต  
โดยความรู้เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนทั่วไป ซึ่งในระดับนักศึกษา ปวส. ความรู้ที่เน้นมี 2 
หัวข้อหลัก (รูปที่ 4) คือ  

1) เทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำแตล่ะข้ันตอน (Fabrication Technology) 

2) ระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรม (Manufacturing System) 
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รูปที่ 4 ความรู้ที่เน้นส้าหรับนักศึกษาโครงการ STI-WiL ในอุตสาหกรรมการผลิต 
ขนาดใหญ่ 

ดังนั้น เมื่อนักศึกษา ปวส. เข้าร่วมโครงการ STI-WiL จะได้รับถ่ายทอดความรู้ 3 
แบบ ซึ่งมีที่มาจาก 3 แหล่ง (รูปที่ 5) คือ 

1. ความรู้ทฤษฎีตามหลักสูตร ปวส. จากวิทยำลัยเทคนิค 
2. ความรู้เชิงเทคนิคที่ได้รับจากการท้างานจริง จากสถำนประกอบกำร  
3. ความรู้เฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่เน้นในระดับ ปวส. STI-WiL 2 หัวข้อ คือ 

(1) เทคโนโลยีการสร้างสินค้าแต่ละขั้นตอน และ (2) ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรม จากนักศึกษำ ป.โท 
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รูปที่ 5 ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่นักศึกษา ปวส. โครงการ STI-WiL 

กำรศึกษำอำชีวด้ำนเทคนิค/กำรฝึกอบรม หรือ TVET (Technical Vocational 
Education and Training) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงรูปแบบของทักษะเทคนิคแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1. ทักษะเทคนิคทั่วไป (คณิตศาสตร์, อ่านออกเขียนได้) 
2. ทักษะเทคนิคกำรผลิต/ทักษะเฉพำะสำขำอุตสำหกรรม (ได้รับการยอมรับ

โดยสถานประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ) 
3. ทักษะเทคนิคเฉพำะบริษัท (มีคุณค่ากับสถานประกอบการที่จัดฝึกอบรมให้)  

โดยในประเทศรายได้ปานกลาง เช่น ไทย และมาเลเซีย นายจ้างในภาคอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการ ต้องการพนักงานที่มีความรู้ครบทั้ง 3 รูปแบบ แต่ควำมรู้ เฉพำะสำขำ
อุตสำหกรรม มีความส้าคัญมากท่ีสุด (Doner, 2018) 
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ดังนั้น นักศึกษำ ปวส. STI-WiL จะได้รับ
ท ักษะแ ละคว ำมรู ้ค รบถ ้ว นทั ้ง  3 ร ูปแบบ 
โดย เฉพำะควำมรู ้แ ละท ักษะ เฉพำะสำขำ
อุตสำหกรรม ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถหำเรียน
ได้ในห้องเรียนทั่วไป ท ำให้นักศึกษำมีทักษะและ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถเป็นที ่ต ้องกำรของสถำน
ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร แ ล ะ พ ร ้อ ม ท ำ ง ำ น ใ น
ภำคอุตสำหกรรมทันทีเม่ือจบกำรศึกษำ 
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ส่วนที ่2 ระบบโรงเรียนในโรงงำน (STI-WiL) 

2.1 ระบบโรงเรียนในโรงงำนมีใครเกี่ยวข้องบ้ำง 

เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ดังนั้น ระบบโรงเรียนใน
โรงงำน จึงต้องการการมีส่วนร่วมจากฝั่ง “สถานประกอบการ” และ “สถานศึกษา” โดยจึง
มีผู้เกี่ยวข้องจาก 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
รูปที่ 6 องค์ประกอบทั้ง 5 ของระบบ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน 
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องค์ประกอบหลัก 

 องค์ประกอบหลักที่ 1 สถำนประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต 
                   (หมายเลข 1)  

บทบำท: เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มด้าเนินโครงการเนื่องจาก
เป็นฝ่ายที่มีปัญหาด้าน  ก้าลังคน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
เปรียบเสมือน“เจ้ำของโครงกำร”และเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด
และจะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านก้าลังคนได้อย่างยั่งยืนหากสามารถ
ด้าเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง 

หน้ำที่: เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและความ
พร้อมของสถานประกอบการเอง การจัดหาต้าแหน่งงานที่มีความ
เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและสวัสดิการอ่ืนๆ ตาม
ข้อก้าหนดของโครงการ ประสานงานและอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิด
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 องค์ประกอบหลักที่ 2 สถำบันอำชีวศึกษำ (หมายเลข 2)  

บทบำท: เป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ปวส. เป็นได้ทั้งวิทยาลัย  

เทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลและจัด
การศึกษาระดับ ปวส. ตามหลักสูตรทวิภาคีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

หน้ำที่ : จัดการศึกษาระดับ ปวส. ที่มีความสอดคล้องกับ
ต้าแหน่งงานนักศึกษา ปวส. โดยร่วมกับสถานประกอบการในการ
พิจารณาและคัดเลือกหลักสูตรและรายวิชาที่เหมาะสม สนันสนุนและ
อ้านวยความสะดวกให้อาจารย์วิทยาลัยเข้าสอนในสถานประกอบการและ
เข้าร่วมการประชุมของโครงการ  รวมทั้งอ้านวยความสะดวกและ
สนับสนุนทรัพยากรเ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงคโ์ครงการ 
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 องค์ประกอบหลักที่ 3 สถำบันอุดมศึกษำ (หมายเลข 3)  

บทบำท: เป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ป.โท ซึ่งในระบบเรียกว่า 
“ผู้ช่วยวิศวกร” ดูแลและจัด  การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
มาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการโดยการท้า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท  

หน้ำที่: จัดการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สนับสนุนอาจารย์เข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการทั้งการสอน การดูแลนักศึกษา การเข้าร่วม
การประชุมของโครงการ การให้ค้าปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกับสถานประกอบการที่น้าไปสู่การท้างานวิจัยร่วมกันและ
การท้าวิทยานิพนธ์ อ้านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 ผู้เกี่ยวข้องใน 3 องค์ประกอบหลัก 

1. ผู้จัดการโครงการ ฝั่งสถานประกอบการ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานประกอบการ เพ่ือให้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ท้า
หน้าที่เป็นตัวแทนสถานประกอบการในการดูแลและบริหารจัดการ
โครงการร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยผ่าน ผู้จัดการระดับ 
ปวส. และ ผู้จัดการระดับ ป.โท เพ่ือให้เกิดกิจกรรมตามที่ได้
วางแผนไว้ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการเพ่ือ
รายงานให้แก่ผู้บริหารของสถานประกอบการได้รับทราบ รวมทั้ง
ร่วมกับตัวแทนของสถานศึกษาเพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด้าเนินโครงการฯ 

2. ผู้ จั ดการโครงการ กลุ่ มนักศึกษา ปวส.  ท้ าหน้าที่ วางแผน 
ประสานงาน และบริหารจัดการด้านการเรียน การท้างาน และชีวิต
ความเป็นอยู่ของ นักศึกษา ปวส. รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นให้โครงการด้าเนินการไปตามแผนงาน อาจเป็นได้ทั้ง
อาจารย์วิทยาลัยหรือพนักงานของสถานประกอบการเอง 
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3. ผู้จัดการโครงการ กลุ่มนักศึกษา ป.โท ท้าหน้าที่เหมือน ผู้จัดการ ปวส. แต่
เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาโทต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การท้า
วิทยานิพนธ์ซึ่งต้องเป็นโจทย์และปัญหาที่มาจากสถานประกอบการ และมี
ความเข้มข้นทางวิชาการในระดับที่สามารถเป็นวิทยานิพนธ์ได้  ดังนั้น 
ผู้จัดการจึงต้องมีความเข้าใจทั้งฝั่งสถานประกอบการและสถานศึกษา อาจ
เป็นได้ท้ังอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือพนักงานของสถานประกอบการเอง 

องค์ประกอบเสริม 

 องค์ประกอบเสริมที่ 1 โรงเรียนตัวป้อน (หมายเลข 4) เป็นแหล่งผลิตนักเรียน/
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 นักศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า มีทั้ง
โรงเรียนมัธยมปลายและวิทยาลัยต่างๆ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้สื่อสารข้อมูล
โครงการเน้นไปยังนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง รวมทั้งยัง
ช่วยติดตามผลประโยชน์ของนักศึกษาขณะที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

 องค์ประกอบเสริมที่ 2 ระบบประกันคุณภำพ (หมายเลข 5) เป็นบทบาทของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการเพ่ือให้การ
ด้าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยืนยันว่าทุกฝ่ายได้รับคุณค่าและสร้าง
คุณค่าให้เกิดขึ้นจริง ในบางกรณีอาจมีหน้าที่ในการรับรองการผ่านมาตรฐาน
โครงการ ปัจจุบัน สวทน. ด้าเนินการในบทบาทนี้ควบคู่กับการออกแบบและ
พัฒนาโครงการ ในอนาคตจะต้องมีหน่วยงานที่มาท้าหน้าที่เต็มรูปแบบต่อไป 
แต่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนการสร้างให้เกิดการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน 
(Self-regulation) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเองจะเป็นระบบควบคุม
คุณภาพที่ดีที่สุด 

 บริษัทจัดกำรโครงกำร ในกรณีที่หน่วยงานในองค์ประกอบหลักทั้ ง 3 
องค์ประกอบ ยังไม่สามารถให้บริการด้านการอ้านวยความสะดวกในส่วนของ
นักศึกษา ปวส. และนักศึกษา ป.โท ได้ ซึ่งอาจเป็นในช่วงเริ่มต้นโครงการ 
บริษัทจัดการโครงการจะเข้ามาด้าเนินการให้โดยได้รับค่าจัดจ้างจากสถาน
ประกอบการในอัตราที่เหมาะสมและเป็นค่าใช้จ่ายในการท้าโครงการเพ่ิมเติม
ไม่ใช่การหักจากค่าแรงงานที่นักศึกษา 
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2.2 บทบำทและหน้ำทีข่องนักศึกษำ ปวส. และ ป.โท 

ระบบ STI-WiL ได้ถูกออกแบบเพ่ือให้เกิดการกำรสร้ำงควำมรู้ กำรถ่ำยทอด และ
กำรใช้ควำมรู้ โดยการจัดการศึกษา 2 ระดับควบคู่กัน ได้แก่ ระดับ ปวส. และ ระดับ ป.โท 
ซ่ึงต้องมีกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 กิจกรรมของนักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) ตลอด 2 ปี 

บทบำทหน้ำที่ 

1. นักศึกษำ ปวส.  

(1.1) ท้างานหรือปฏิบัติหน้าที่ เหมือนพนักงานปกติ/พนักงานรายวัน/
พนักงานปฏิบัติการ 

(1.2) เรียน ปวส. ในช่วงเย็นหรือวันหยุด โดยเน้นความรู้ด้านระบบการผลิต
และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในรายวิชาที่นักศึกษา ป.โท ได้รับมอบหมาย
ให้ เป็นผู้สอน ซึ่ งจะเป็นรายวิชาที่บูรณาการเนื้อหาจากสถาน
ประกอบการเข้ากับทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เป็นการทวนสอบสิ่งที่นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการท้างานในต้าแหน่งนั้นๆ เป็นการเรียนจาก “สิ่งท่ีท ำ” 
ซึ่งจะท้าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่าย เพราะรู้
ว่าน้าไปใช้ในการท้างานได้อย่างไร 
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2. นักศึกษำ ป.โท  

(2.1) ท้างานร่วมกับผู้ควบคุมงานและวิศวกร ในต้าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร/ผู้ช่วย
หัวหน้าแผนก 

(2.2) ถอดความรู้เป็นบทเรียนโดยการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร หรือหัวหน้าแผนกในโรงงาน เป็นความรู้ที่
ไม่ใช่ความลับ น้ามาจัดท้าเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ปวส. 
และถ่ายทอดให้ผ่านการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความรู้
ดังกล่าวถือเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่วิทยาลัยเทคนิคได้เช่นกัน
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาน้าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถ
ผลิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป  

(2.3)  เรียนปริญญาโท นักศึกษาได้รับความรู้ พ้ืนฐานที่สอนโดยอาจารย์
มหาวิทยาลัย และความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับวิศวกร
หรือหัวหน้าแผนกในโรงงาน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง 
ผู้จัดการโครงการ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือการท้าวิจัยช่วยแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ 

2.3 คุณสมบัติพื้นฐำนของนักศึกษำ ปวส.  

 นักศึกษา ปวส. โครงการ STI-WiL เข้าปฏิบัติงานและเรียนในสถานประกอบการ
ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปี มีข้อก้าหนดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 

 อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์เม่ือเข้าโรงงาน  
 ส้าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือ

เทียบเท่า (พิจารณาร่วมกับคุณสมบัติของพนักงานต าแหน่งนั้นๆ ที่สถาน
ประกอบการรับเข้าท างาน) 

 เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ้าตัวร้ายแรง และตาไม่บอดสี 
 ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  
 มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
 มีความอดทน สามารถเรียนในโรงงานเป็นเวลา 2 ปีได้ 
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ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกตามรายโครงการ 
ขึ้นอยู่กับต้าแหน่งงานที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของ
วิทยาลัย เช่น บางสถานประกอบการมีข้อก้าหนดเรื่องเพศ ความสูง น้้าหนักของนักศึกษา 
เป็นต้น 

2.4 ข้อก ำหนด/กฎ/ระเบียบส ำหรับนักศึกษำ ปวส. STI-WiL 

จากระบบ STI-WiL นักศึกษา ปวส. จะอยู่ภายใต้การดูแลของทั้งสถานประกอบการ
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการเพ่ือท้างานและเรียน 
และได้รับสวัสดิการด้านที่พักซึ่งมีสถานประกอบการเป็นผู้จัดเตรียมให้ ดังนั้น นักศึกษาจึง
ต้องปฏิบัติตนตามข้อก้าหนด/กฎ/ระเบียบของสถานศึกษา สถานประกอบการ และหอพัก 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สถำนประกอบกำร กฎ/ระเบียบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการท้างานเป็นหลัก 
นักศึกษาจะอยู่ภายใต้กฏ/ระเบียบเดียวกันกับพนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการ
บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ข้อก้าหนดการแต่งกาย ขั้นตอนการลากิจ ลาป่วย 
การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 
การลงโทษทางวินัย ข้อก้าหนดโครงการโรงงานสีขาวซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

2. สถำนศึกษำ กฎ/ระเบียบจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะผ่าน
การเรียนในวิชานั้นๆ และพฤติกรรมและความประพฤติของนักศึกษาตาม
ข้อก้าหนดด้านความประพฤติตามข้อก้าหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เช่น นักศึกษาต้องไมเ่ล่น
การพนัน นักศึกษาต้องไม่จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  
นักศึกษาต้องไม่ซื้อ จ้าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด เป็นต้น 

3. หอพัก กฎ/ระเบียบส่วนใหญ่จะเน้นด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและ
มารยาทในการอยู่ร่วมกัน เช่น การก้าหนดเวลาเข้า-ออกหอพัก ข้อก้าหนด
เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและการประกอบอาหารในหอพัก ข้อก้าหนดต่างๆ ตาม
สัญญาเช่าหอพัก เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ข้อก้าหนด/กฎ/ระเบียบทั้งหมดจะแตกต่างกันไปในแต่โครงการตามสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาที่เข้าร่วม ในกรณีที่นักศึกษาได้กระท้าผิดกฎ/ระเบียบขั้น
ร้ายแรง กระบวนการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษจะอยู่ในดุลยพินิจร่วมกันระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษา 
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ส่วนที ่3 รูปแบบกำรจดักำรศึกษำระดับ ปวส. โครงกำร STI-WiL 

3.1 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

1. นักศึกษา ปวส. ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษาในหลักสูตรทวิภาคีของ 
สอศ.  

2. นักศึกษา ปวส. ท้างานในช่วงเวลากลางวันตามกะงานของสถานประกอบการ 
และเรียนช่วงตอนเย็นหรือวันหยุดของสถานประกอบการ 

3. ชั่วโมงการท้างานสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาที่มีหน่วย
กิตปฏิบัติ และผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานถูกคิดเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ  

4. นักศึกษา ปวส. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทฤษฏีตามหลักสูตรจากอาจารย์
วิทยาลัยเทคนิค ความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการท้างานจากหัวหน้างาน/ครูฝึก
ในสถานประกอบการ และได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะอุตสาหกรรมราย
สาขา จากการสอนของนักศึกษา ป.โท เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เหนือกว่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการทั่วไป 

5. การถ่ายทอดความรู้เฉพาะสาขาอุตสาหกรรม จากนักศึกษา ป.โท สู่ นักศึกษา 
ปวส. ผ่านกระบวนการ 

o การจดบันทึกการท้างานโดย Logbook 
o การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต (Production Process Chart) 
o การเขียนส่วนประกอบของระบบการผลิต (Manufacturing 

Systems) 
o การรู้จักค่าเป้าหมาย และค่าเผื่อ (Target Value & Tolerance) 
o การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย 5 องค์ประกอบ (5M) 
o การใช้ 5Whys ในการหาต้นตอของปัญหา 
o การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone 

Diagram) 
o การน้าเสนอในที่ประชุม การร่วมอภิปราย การน้าเอาวิธีการแก้ปัญหา

ที่ตกลงกันไปปฏิบัติ 



 
27/64 

3.2 หลักสูตรและเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 นักศึกษา ปวส. จะลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยในหลักสูตรทวิภาคี ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของ สอศ. ซึ่งแผนการเรียนและรายวิชา
ตลอดหลักสูตร 2 ปี จะผ่านการหารือร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ วิทยาลัย ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเนื้อหาการเรียนกับการท้างานมากที่สุด รวมทั้ง
ก้าหนดรายวิชาที่จะมอบหมายให้นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้สอนและถ่ายทอดความรู้ที่
โครงการมุ่งเน้น มักเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกซ่ึงในหลักสูตรทวิภาคีจะมีการวิเคราะห์
ลักษณะงานพ่ือน้ามาก้าหนดเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา  การวัดและ
ประเมินผลของรายวิชาร่วมกัน โดยมีผู้จัดการระดับ ปวส. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
การจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนของนักศึกษา ปวส. ตลอดหลักสูตร ตัวอย่าง
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ เรียนของนักศึกษา ปวส. STI-WiL ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 8  

การส้าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
o ไดร้ายวิชาและจ้านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 
o ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00  
o ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
o เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 
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รูปที่ 8 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตร ปวส. (ทวิภาคี) โครงการ STI-WiL 
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3.3 กำรจัดภำคเรียน 

การจัดภาคเรียนเป็นไปตามระบบของสถาบันอาชีวศึกษา คือ หนึ่งปีการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน (ทวิภาค) แบ่งเป็น ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ และนักศึกษา ปวส. 
โครงการ STI-WiL มีการลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนเพ่ิมเติมอีก 1 ภาคการศึกษา 
ระหว่างช่วงปีที่ 1 และปีที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้วิชาเรียนช่วงภาคเรียนปกติไม่อัดแน่นมากเกินไป 
และนักศึกษาได้ท้างานและเรียนเหมือนช่วงเวลาเรียนภาคเรียนปกติ  ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษา
จะจบการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม การแบ่งภาคการเรียนแสดงดัง รูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 การแบ่งภาคเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา 

3.2 ตัวอย่ำงตำรำงกำรท ำงำนและกำรเรียน 

นักศึกษา ปวส. จ้านวน 20 คน ท้างานกะงาน A และ B ตามต้าแหน่งงาน (Post) ที่
แตกต่างกัน และมีการเรียนวันละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. (L2) และ 
ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. (L1) ทุกวันที่มีการท้างาน รวมจ้านวน 6 วัน/สัปดาห์ (รูปที่ 10) 

 

รูปที่ 10 กะการท้างานของสถานประกอบการและตารางเรียนของนักศึกษา ปวส. 
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ตัวอย่างการนับชั่วโมงการท้างานเป็นชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ  
ของนักศึกษาที่ท้างานในกะงาน A (6.00-14.00 น.) และเรียนในช่วงเวลา L2 (15.00-18.00 
น.) แสดงดังรูปที่ 11 ดังนี้ 

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

 ท้างานวันละ 8 ชั่วโมง เวลา 6.00-14.00 น. แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ 
นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติ (ป)โดยสามารถนับเป็นชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชาที่มี
ชั่วโมงปฏิบัติ เช่น วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น หรือ งานเทคนิคพ้ืนฐาน ตาม
จ้านวนที่เป็นข้อก้าหนดของหลักสูตร 

 

รูปที่ 11 ตัวอย่างเวลาการท้างานและตารางเรียนของนักศึกษา ปวส. STI-WiL 

3.4 กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกนักศึกษำ ป.โท สู่ นักศึกษำ ปวส. แบบ STI-WiL  

3.4.1 หัวข้อควำมรู้ที่เน้นส ำหรับนักศึกษำ ปวส. 
ในโครงการ STI-WiL เน้นความรู้เฉพาะสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความรู้

สมัยใหม่ มีมูลค่าสูงและมีการจ้างงานต่อในอนาคต ไม่มีอยู่ในห้องเรียนทั่วไป ซึ่งในระดับ 
ปวส. เน้น 2 หัวข้อ คือ  
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ตารางที่ 2 ความรู้รายสาขาอุตสาหกรรมส้าหรับระดับ ปวส. ที่เน้นในโครงการ STI-WiL 

ควำมรู้ที่เน้นระดับ ปวส. ตัวอย่ำงสิ่งที่นักศึกษำจะได้เรียนรู้ 
(1) เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำ 
แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น  ( Fabrication  
Technology) 

- เทคโนโลยีของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
(Machining Technology) 

- เครื่องมือกล (Machine Tools) 
- เครื่องมือวัดและการทดสอบ (Metrology) 
- การผลิตแบบรวดเร็ว (Rapid 

Manufacturing) 
(2) ระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรม 
(Manufacturing System) 

- ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
อุตสาหกรรม (Safety) 

- ปัจจัยการผลิต (Input), กระบวนการผลิต 
(Production Process) ผลผลิต (Output) 
โดยค้านึงถึงค่าเป้าหมาย (Target Value) ค่า
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Tolerance Value) 
ในการผลิต  

- การบริหารจัดการตามก้าหนดเวลาเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิต อาทิ การบริหารงาน
ประจ้าวัน (Daily Management)  

3.4.2 กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

นักศึกษา ปวส. จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่
จัดเป็นกิจกรรมในรายวิชาที่นักศึกษา ป.โท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนและเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร (รูปที่ 12) ได้แก่ 

o การจดบันทึกการท้างานโดย Logbook 
o การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต (Production Process Chart) 
o การเขียนส่วนประกอบของระบบการผลิต (Manufacturing SyStem) 
o การรู้จักค่าเป้าหมาย และค่าเผื่อ (Target Value & Tolerance) 
o การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย 5 องค์ประกอบ (5M) 
o การใช้ 5Why ในการหาต้นตอของปัญหา 
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o การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish bone 
diagram) 

o การน้าเสนอในที่ประชุม การร่วมอภิปราย การน้าเอาวิธีการแก้ปัญหา
ที่ตกลงกันไปปฏิบัติ 

 
รูปที่ 12 ความรู้และกระบวนการเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ STI-WiL 

3.4.3 ตัวอย่ำงกิจกรรมและเนื้อหำกำรเรียนที่ถ่ำยทอดโดยนักศึกษำ ป.โท  

การจดบันทึกการท างานโดย Logbook 

นักศึกษา ปวส. ได้รับมอบหมายให้จดบันทึกการท้างานของตนเองในแต่ละวันตาม
แบบฟอร์ม (รูปที่ 13) เพ่ือบันทึกงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ปัญหาที่พบ และวิธีแก้ไข
ปัญหา ซึ่งนักศึกษา ป.โท จะเป็นผู้อ่านและตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ ติดตามและประเมินสิ่ง
ที่นักศึกษา ปวส. ได้เรียนรู้จากท้างานและความรู้ที่ได้รับ จากนั้นข้อมูลจะน้าไปใช้เพ่ือวาง
แผนการสอนของนักศึกษา ป.โท และเป็นวัตถุดิบส้าหรับการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนซึ่ง
จะท้าให้เข้าใจได้ง่ายเพราะเป็นตัวอย่างจริงในโรงงาน และปัญหาส่วนหนึ่งถูกน้าไป
วิเคราะห์และเสนอในที่ประชุมเพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท้างานในต้าแหน่งงาน
นั้นของสถานประกอบการได้ 
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รูปที่ 13 ตัวอย่างแบบฟอร์ม Logbook ของนักศึกษา ปวส. STI-WiL 
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การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต (Production Process Chart) 

การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตจะท้าให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของ
กระบวนการผลิตของโรงงานที่ใช้การผลิตสินค้าของสถานประกอบการทั้งหมด มองเห็น
ความเชื่อมโยงและการส่งมอบงานระหว่างแผนกงาน เข้าใจถึงความส้าคัญของงานในความ
รับผิดชอบของตนเอง รับทราบว่าต้าแหน่งงานของตนเองเป็นส่วนใดของกระบวนการผลิต 
จะต้องรับมอบงานหรือส่งมอบงานให้กับแผนกหรือต้าแหน่งงานใดต่อไป  

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

- แผนภูมิกระบวนการผลิต (Production Process Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดง
ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบเคลื่อนที่เข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ 
โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องด้าเนินการบนวัตถุดิบจนกระทั่งส้าเร็จ
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนประกอบ เช่น การขนส่ง การตรวจสอบ การ
ท้างานบนเครื่องจักร การประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น 

- การบันทึกขั้นตอนการผลิตอาจเป็นการบันทึกขั้นตอนของการผลิตสินค้าชนิดเดียว
ภายในแผนกหนึ่ง หรือ ของสินค้าหลายชนิดภายในแผนกต่างๆ พร้อมกันก็ได้  

- การแสดงรายละเอียดขั้นตอนสามารถแสดงในรูปแบบแผนผัง (Flow Chart)  ที่เป็น
กล่องระบุค้าบรรยายภายในกล่อง หรือ เป็นแผนภาพก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 14 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก (จันทร์ศิริ, 2551) 
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รูปที่ 14 แผนภาพกระบวนการผลิตยางรถยนต์  

ที่มารูป: www.slideserve.com/raisie/apollo-tyres-vision-overview-products-
partners-chennai-plant-quality-strategy-people-quality 

การเขียนส่วนประกอบของระบบการผลิต (Manufacturing SyStem)  

นักศึกษา ปวส. ได้รับมอบหมายให้ท้างานในต้าแหน่งงาน (Post) เทียบเคียงกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) ในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์และระบุ
รายละเอียดของปัจจัยการผลิต ( Input) กระบวนการผลิต (Process) และผลผลิต 
(Output) ในต้าแหน่งงานของตนเองได้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการท้างาน 
ปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการ (Process) รวมถึงอาจเป็นสาเหตุของ
ปัญหาที่ท้าให้ผลผลิต (Output) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 



 
36/64 

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

ระบบการผลิตโดยทั่วไป มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ปัจจัยการผลิต (Input)  
กระบวนการผลิต (Process) และ ผลผลิต (Output) (รูปที่ 15) โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ส่วน ดังนี้ คือ 

- ปัจจั ยการผลิต  ( Input) คือ  องค์ประกอบย่อยในหลาย ๆ ส่ วนที่ มี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงในการน้าไปสู่กระบวนการผลิต  เช่น 
วัตถุดิบ (Materials) แรงงาน (Labour) งบประมาณ (Budget) เครื่องจักร 
(Machine) เป็นต้น  

- กระบวนการผลิต (Process) คือ การน้าเอาปัจจัยการผลิต (Input) มาเข้าสู่
กระบวนการแปลงสภาพเพ่ือให้เกิดเป็นผลผลิต (Output) เช่น การเตรียม
วัตถุดิบต่างๆ การผสม การประกอบชิ้นส่วน การขึ้นรูป หรือการตกแต่ง เป็น
ต้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของผลผลิตที่มีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน  

- ผลผลิต (Output) คือ สิ่งที่เกิดจากการน้าเอาปัจจัยการผลิต (Input)  มาเข้า
สู่กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแล้วเป็นได้ท้ัง
สินค้า (Product) และบริการ (Service)  

 

รูปที่ 15 องค์ประกอบที่ส้าคัญของระบบการผลิต 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, หน่วยพัฒนาวิชาการ, ม.ป.ป.) 

ตัวอย่ำงประกอบ: การวิเคราะห์ระบบการผลิตของ “กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ” ของการ
ผลิตยางรถยนต์ 

กระบวนการเตรียมวัตถดุิบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมปริมาณสารเคมีต่างๆ ให้ตรง
ตามสูตรการผลิตที่ถูกก้าหนดไว้ ซึ่งแต่ละสูตรมีจ้านวนและน้้าหนักของวัตถุดิบแตกต่างกัน  
ขั้นตอนการท้างานคือ ชั่งน้้าหนักของวัตถุดิบแต่ละตัวตามที่สูตรก้าหนดไว้ บรรจุสารเคมีลง
ในถุงที่เตรียมไว้ จากนั้นติดป้ายระบุ Code น้าไปพักไว้ เพ่ือส่งต่อกระบวนการต่อไปคือการ
ผสม เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต ได้ออกมาตาม รูปที่ 16  
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รูปที่ 16 การวิเคราะห์ระบบการผลิตของกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 

การรู้จักค่าเป้าหมาย และค่าเผื่อ (Target Value & Tolerance) 

 เมื่อเข้าปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องทราบถึงเป้าหมายของการท้างานของตนเองใน
แต่ละวัน การทราบค่าเป้าหมายและค่าเผื่อจะช่วยให้นักศึกษาวางแผนการท้างานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในแต่ละวันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

- ค่าเป้าหมาย (Target Value) คือ ค่าเฉพาะที่ก้าหนดไว้ส้าหรับเป้าหมาย/ผลผลิตที่
เราก้าลังสนใจ 

- ค่าเผื่อ (Tolerance) คือ ค่าที่เบี่ยงเบนออกไปจากค่าเป้าหมาย (Target value) 
ที่ตั้งไว้ แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยเป้าหมาย/ผลผลิตที่เราสนใจยังคงเดิม 
 

ตัวอย่ำงประกอบ: การระบุค่าเป้าหมายและค่าเผื่อของ “กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ” ของ
การผลิตยางรถยนต์  

ผลผลิตที่ได้ (Output) จากกระบวนการ คือ ถุงสารเคมีปิดผนึกเรียบร้อย ผ่านการ
ชั่งน้้าหนักตามที่ก้าหนดไว้ในสูตร พร้อมติดฉลากเรียบร้อย โดยมีค่าเป้าหมาย (Target 
value) และค่าเผื่อ (Tolerance) ของถุงสารเคมีก้าหนดไว้หลายค่า เช่น ค่าน้้าหนักรวม ค่า
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อัตราส่วนสารเคมีตามสูตร ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็น ค่าน้้าหนักรวมของถุงสารเคมีก้าหนดไว้ที่ 
10 ± 0.1 กิโลกรัม ดังนั้น 

ค่ำเป้ำหมำย (Target value) คือ น้ ำหนักรวมของถุงสำรเคมี 10 กิโลกรัม 

ค่ำเผื่อ (Tolerance) คือ น้ ำหนักรวมของถุงสำรเคมียอมให้คลำดเคลื่อน  
ไม่เกิน ± 0.1 กิโลกรัม 

นั่นหมายถึง น้้าหนักของถุงสารเคมีแต่ละถุงที่ผ่านกระบวนการเตรียมวัตถุดิบจะอยู่
ในช่วง 9.9 – 10.1 กิโลกรัม  

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย 5 องค์ประกอบ (5M) 

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

 5M หรือ 4M1E เป็นกลุ่มของปัจจัย (Factors) ที่มีผลต่อกระบวนการ โดยใช้
หลักการจ้าแนกองค์ประกอบของกระบวนการออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งสามารถใช้ในการ
พิจารณาหาสาเหตุของปัญหาอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งหลักการ 5M สามารถใช้กับ
กระบวนการใดๆ ก็ได้  ในที่นี้ เน้นการวิ เคราะห์ในงานกระบวนการผลิต โดยแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1. Manpower คือ คน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องในกระบวนการนั้นๆ  
2. Machine คือ เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวก

ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. Material คือ ปัจจัยน้าเข้าที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการ เช่น วัตถุดิบ ข้อมูล 

เป็นต้น 
4. Method คือ กระบวนการท้างานหรือวิธีการในการท้างาน 
5. Medium (Environment) คือ สภาพแวดล้อมในการท้างานนั้นๆ ไม่ว่าจะ

เป็น อุณหภูมิ แสงสว่าง อาคารสถานที่ หรือบรรยากาศในการท้างาน  

เรียบเรียงเนื้อหาจาก (วิบูลย์, 2557ก) 
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รูปที่ 17 องค์ประกอบของ 5M 

ตัวอย่ำงประกอบ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ 5M ของ “กระบวนการหมักเนื้อไก่ด้วย
เครื่องนวดสุญญากาศ” ของการผลิตไก่ปรุงสุกส้าเร็จรูป 

1. Manpower:  
(1) พนักงานปฏิบัติการ 1 คน ท้าหน้าที่ 

- ใส่เนื้อไก่และเครื่องปรุงส้าหรับการหมักลงในเครื่องนวดสุญญากาศ 
- ชั่งน้้าหนักเนื้อไก่ท่ีผ่านการหมักแล้ว 
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกและติดฉลาก 

(2) พนักงานตรวจคุณภาพ จ้านวน 1 คน ท้าหน้าที่ 
- เช็คอุณหภูมิน้้าหมัก 
- เช็คอุณหภูมิเนื้อไก่หลังการหมัก  

(3) พนักงานสนับสนุน จ้านวน 1 คน ท้าหน้าที่ 
- ท้าความสะอาดเครื่องนวดสุญญากาศก่อนเปิดใช้และหลังใช้งาน 
- ท้าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลังกระบวนการเสร็จ 

2. Machine:  
(1) เครื่องนวดสุญญากาศ 
(2) รถบรรทุกเนื้อไก่ 
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(3) เทอร์โมมิเตอร์ 
(4) เครื่องชั่ง 

3. Material:  
(1) เนื้อไก่ อุณหภูมิ ≤ 0-4 องศาเซลเซียส และอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 5 วัน 
(2) เครื่องปรุง (ที่ผ่านการเตรียมแล้ว) 
(3) น้้าหมัก อุณหภูมิ ≤ 0-6 องศาเซลเซียส 

4. Method: 
(1) ขนย้ายไก่ท่ีอยู่ในรถบรรทุกเนื้อไก่จากห้องแช่เย็นมายังพ้ืนที่ปฏิบัติการโดย 

พนักงานปฏิบัติการ 
(2) ตั้งค่าเครื่องนวดสุญญากาศ โดย พนักงานปฏิบัติการ โดยตั้งค่าต่างๆ ของ

เครื่องตามที่ก้าหนดไว้ (ความเร็ว, ความดัน, เวลา, อุณหภูมิ)  
(3) ตรวจสอบอุณหภูมิน้้าหมัก โดย พนักงานควบคุมคุณภาพ 
(4) ใส่เนื้อไก่ เครื่องปรุง และน้้าหมัก โดย พนักงานปฏิบัติการ 
(5) กดปุ่มให้เครื่องนวดสุญญากาศ โดยพนักงานปฏิบัติการ และรอเวลาจนเครื่อง

ท้างานครบตามเวลาที่ก้าหนด 
(6) ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อไก่ท่ีผ่านการหมักแล้วโดย พนักงานควบคุมคุณภาพ 

ก้าหนดอุณหภูมิ  
≤ 0-7 องศาเซลเซียส 

(7) น้าเนื้อไก่ที่หมักแล้วใส่ในรถบรรทุกเนื้อไก่ตามน้้าหนักท่ีก้าหนด และย้ายไป
เก็บในห้องเย็น โดยพนักงานปฏิบัติการ 

(8) ท้าความสะอาดเครื่องนวดสุญญากาศ และพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยพนักงาน
สนับสนุน 

5. Medium (Environment):  
(1) พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องหมัก 
(2) ห้องสะอาด ท้าความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
(3) อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ก้าหนดไว้ 
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การใช้ 5Whys ในการหาต้นตอของปัญหา 

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

- 5 Whys เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์หาต้นตอ (ราก) ของปัญหา (Root 
Cause Analysis) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sakichi Toyoda เป็นชาวญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้ง Toyota 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตของ TOYOTA (Toyota Production System) 

- 5 Whys เป็นวิธีง่ายๆ ที่ถูกน้ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยเจาะลึกให้ถึง
รากแก่นที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ ผ่านการถามค้าถาม 5 ค้าถามท่ีเจาะลงไปไปเรื่อยๆ 

- ข้อดีของเทคนิค 5 Whys 
o ช่วยให้หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
o ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุต่างๆ ของปัญหา 
o เป็นเครื่องมือที่ท้าได้ง่าย โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติที่ซับซ้อน 

 
- แนวทางในการท้า 5 Whys เพ่ือหาต้นตอของปัญหา 

o เขียนปัญหาที่เฉพาะเจาจงจะช่วยให้สามารถเรียบเรียงและอธิบายปัญหา
ได้อย่างสมบูรณ์ 

o ใช้ค้าถาม “ท้าไม” (Why) แล้วเขียนค้าตอบของปัญหาไว้ทางขวามือ  
o พิจารณาค้าตอบ ถ้าค้าตอบที่ได้ยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ถาม 

“ท้าไม” อีกครั้ง แล้วเขียนค้าตอบไว้ทางขวามือต่อไป 
o ท้าซ้้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนสามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจนได้ ซึ่งบาง

ทีอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าการถาม 5 ครั้ง 
- ข้อควรระวัง 

o ถ้าผู้ตั้งค้าถามไม่มีความรู้เฉพาะในปัญหาที่ก้าลังหาสาเหตุอยู่นั้น จะท้าให้
การหาค้าตอบไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ลึกพอ 

o ในความเป็นจริงสาเหตุของปัญหาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหาเหตุ การใช้ 
5Whys อาจไม่เพียงพอ ต้องใช้ประสบการณ์และการพิจารณาหาเหตุผล
ในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย จึงจะสามารถเจาะหาสาเหตุของปัญหาได้
ถึงรากและครบทุกรากด้วย 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก (กรุงเทพเอาท์ซอร์สซิ่ง (BKO), 2560) และ (Isixsigma, n.d.) 
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รูปที่ 18 แนวทางในการท้า 5 Whys เพ่ือหาต้นตอของปัญหา 

ที่มา: www.thinkreliability.com 

 
รูปที่ 19 ตัวอย่างการใช้ 5Whys ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

ตัวอย่ำงประกอบ: ในที่ท้างานแห่งหนึ่ง นาย A ลื่นล้มขาหักจนต้องเข้าเฝือก โดย
การเหยียบน้้าที่หกอยู่บนพ้ืน เมื่อใช้ 5Whys หาต้นตอของที่แท้จริงของปัญหาแสดงได้ดังนี้ 
(รูปที่ 19) 

สำเหตุของปัญหำ (1) พนักงานไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาตามมาเนื่องจากไม่เคยมี
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน และ (2) ไม่มีข้อแจ้งเตือน/ข้อบังคับให้เก็บขวดน้้าหลังการ
ใช้งาน 

วิธีกำรแก้ปัญหำ คือ (1) แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม
สาเหตุ และ (2) แจ้งข้อควรปฏิบัติร่วมกันรวมทั้งติดป้ายข้อควรปฏิบัติไว้ในที่ที่เหมาะสม
เพ่ือย้้าเตือน
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การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish bone diagram)  

ตัวอย่ำงเนื้อหำ 

- แผนผังก้ำงปลำ (Fish Bone Diagram) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แผนภำพเหตุและผล 
(Cause & Effect Diagram) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา ถูกพัฒนาขึ้นโดย ศ.คาโอรุ  อิชิกาว่า เป็นแผนภาพนี้ ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างที่มีผลต่อคุณภาพการผลิต ต่อมาได้มีการน้ามาใช้ เป็น
เครื่องมือในการหาสาเหตุของปัญหา 

- แผนผังก้างปลาไม่ใช่เครื่องมือในการค้นหาสาเหตุแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดง
เพ่ือสรุปรวมสาเหตุหรือปัจจัยจ้านวนมากที่มีผลต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ ช่วยใน
การวิเคราะห์และสรุปหาสาเหตุของปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ในการค้นหาสาเหตุนั้นจะได้มาจากการระดมสมองโดยหยิบยกประเด็น/ปัจจัยต่างๆ 
ที่น่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วจึงน้ามาเรียบเรียงลงบนก้างปลา  โดยจัดหมวดหมู่ที่
ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือให้ง่ายในการพิจารณา ซึ่งสามารถใช้แนวคิด 5M มาใช้ใน
การจัดหมวดหมู่ได้ 

- ส่วนประกอบของผังก้างปลา ประกอบด้วย 

o ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) อยู่ทีบ่ริเวณหัวปลา ควร
ระบุส่วนหัวเป็นอาการของปัญหาทีช่ัดเจน เฉพาะเจาะจง 

o ส่วนสาเหตุ (Causes) อยู่ที่บริเวณก้างปลา จะสามารถแยกย่อยออกได้
อีกเป็น 
 ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา)  
 สาเหตุหลัก, สาเหตุรอง, สาเหตุย่อย 
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รูปที่ 20 โครงสร้างของแผนผังก้างปลา 

- การก้าหนดปัจจัยบนก้างปลา สามารถก้าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ แต่ปัจจัยนั้นต้อง
สามารถที่จะช่วยในการก้าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
กับปัญหา โดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M1E หรือ 5M เป็นกลุ่มปัจจัย (รูปที่ 21) 

 

รูปที่ 21 การก้าหนดปัจจัยลงบนก้างปลาด้วยหลักการ 5M 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก (ประชาสรรณ์, ม.ป.ป.) และ (วิบูลย์, 2557ข) 
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ตัวอย่ำงประกอบ: การผลิตสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนซึ่งท้าในห้อง Clean 
Room ที่ถูกควบคุมทั้งความสะอาด อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง ปัญหาที่พนักงานพบ 
คือ ชิ้นส่วนของล้าโพงที่ประกอบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนเอียง เมื่อลองแยกปัจจัยที่มีผลต่อ
ปัญหาดัวยกล่าวด้วยแผนผังก้างปลา แสดงดังรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 ตัวอย่างการใช้แผนผังก้างปลาโดยก้าหนดปัจจัยที่มีผลตามหลักการ 5M ของปัญหา

ล้าโพงเอียง 

รูปแบบการจัดการศึกษาของโครงการ STI-ต้องการความร่วมมือเชิงลึกระหว่าง 
“สถานประกอบการ” และ “สถานศึกษา” สร้างให้เกิดเป็นระบบโดยมี 5 องค์ประกอบ
ส้าคัญ คือ สถานประกอบการ (ผู้ต้องการใช้แรงงานเพ่ือผลิตสินค้าและบริการ) สถานศึกษา 
(แหล่งผลิตนักเรียน/นักศึกษา ป้อนตลาดแรงงาน) ทั้งสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนตัวป้อน (แหล่งผลิตนักเรียน ม.6/ ปวช.3 เข้าสู่โครงการ) และระบบประกันคุณภาพ 
(ท าหน้าที่ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบ) ซึ่งหัวใจที่ส้าคัญของระบบ คือ นักศึกษำ ปวส. 
และ นักศึกษำ ป.โท ที่จะสร้างให้เกิดคุณค่ากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการท้างานและการ
เรียนตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าจะท้าให้เกิดการสร้ำงควำมรู้  ถ่ำยทอด
ควำมรู้ และใช้ควำมรู้ ขึ้นโดยเน้นความรู้เฉพาะสาขาอุตสาหกรรมซึ่งไม่สามารถหาได้ใน
ห้องเรียนปกติและเป็นที่ความรู้ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียน ซึ่งนักศึกษา ปวส. จะได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวผ่านนักศึกษา ป.โท ในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
เน้นการน้าความรู้จากการท้างานและความรู้สมรรถนะตามรายวิชาเรียนมาบูรณาการ
ร่วมกันโดยการอภิปราย เรียนรู้ และถ่ายทอดในห้องเรียนระหว่างกันและกัน ตามปรัญญา
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ของโครงการคือ เรียนในสิ่งที่ท ำและท ำในสิ่งที่เรียน ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ (Tools) 
ต่างๆ ที่ได้น้าเสนอไว้ ดังแสดงในรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23 องค์ประกอบของระบบ  กิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ STI-

WiL 
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ส่วนที ่4 รูปแบบกำรท ำงำน คุณค่ำ และเส้นทำงอำชีพ 
ของนักศึกษำ ปวส. 

4.1 รูปแบบกำรท ำงำนของนักศึกษำ ปวส.  

1. นักศึกษา ปวส. ได้ปฏิบัติงานในต้าแหน่งงานจริง (Post) เทียบเท่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (Operator) ในสายการผลิต ตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปี  

2. นักศึกษา ปวส. เข้าปฏิบัติงานตามกะงานของสถานประกอบการในช่วงเวลา
กลางวัน ส่วนการเรียนจะเริ่มหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดของสถานประกอบการ 

3. นักศึกษา ปวส. ได้ปฏิบัติงานในต้าแหน่งงานอย่างน้อย 2 ต้าแหน่ง ตลอดเวลา
โครงการ 2 ปี เพ่ือการเรียนรู้กระบวนการผลิตและท้าให้เกิดทักษะที่หลากหลาย 
(Multi skill)  

4. นักศึกษาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และผลประเมินจะถูก
น้ามาคิดเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนในรายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ 

5. นักศึกษา ปวส. ได้น้าเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ จากการท้างานในการประชุม
ประจ้าเดือนของโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ได้รับค้าแนะน้า/ข้อเสนอแนะจาก
หัวหน้างาน หรือผู้จัดการโครงการของสถานประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้ง
ในด้านการเรียนและการท้างาน รวมทั้งได้น้าเสนอข้อคิดเห็นในการด้าเนินโครงการ 

6. นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามจริงซึ่งไม่ต่้ากว่าค่าแรงขั้นต่้า ( 300 บาท/วัน) 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
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4.2 กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำของนักศึกษำ ปวส. STI-WiL ต่อสถำนประกอบกำร 

 
รูปที่ 24 คุณค่าของนักศึกษา ปวส. ที่มีต่อสถานประกอบการ 

 

 
 

 

 

 คุณค่ำข้อท่ี 1: นักศึกษำ ปวส. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรผลิต 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 1) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 
นักศึกษา ปวส. มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
นานเพียงพอจน “เกิดงาน” ให้แก่
ส ถานประกอบการ  นั่ น คื อ  น าน
เทียบเท่ากับระยะเวลาการเรียน ปวส. 
2 ปี โดยที่นักศึกษำต้องมีอำยุไม่ต่ ำ
ก ว่ ำ  18 ปี  ตามกฎหมายก้ าหนด 
เพ่ือให้มีวุฒิภาวะมากพอที่สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานได้ 

- นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายการ
ท้างานตามปกติที่มีอยู่ในงานจริงของ
โรงงานเหมือนคนงานหรือพนักงาน
ทั่วไปของโรงงาน 

- นักศึกษาต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ  

- ได้รับการฝึกอบรมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติงานและการฝึกอบรมอ่ืนๆ ที่
จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน  

ท าไมนักศึกษา ปวส. จึงสามารถสร้างคุณค่าให้กับสถานประกอบการได้ ? 
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เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 1) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ควบคุมหรือ
หัวหน้างาน (Supervisor) ตามระบบ
ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ล อ ด
ระยะเวลาในโครงการ (2 ปี) 

 
 คุณค่ำข้อท่ี 2: นักศึกษำ ปวส. เพิ่มผลิตภำพให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมโดยกำร
เรียนรู้กระบวนกำรผลิต 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 2) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา ปวส. มีนักศึกษา ป.โท ที่เข้า
ปฏิบัติงานในโรงงานในระดับผู้ช่วย
หัวหน้างาน หรือผู้ช่วยวิศวกร หรือ
วิศวกรฝึกหัด มีหน้าที่ส้าคัญคือการ
สอน  ปวส .  ให้ มี ค ว ามรู้ ใ นส าขา
อุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเน้นเรื่อง (1) 
เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำแต่ละ
ขั้นตอน และ (2) ระบบกำรผลิตใน
อุตสำหกรรม 

- เมื่อ นักศึกษา ปวส. มีความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดลดลง
ส่งผลให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) 
กับสถานประกอบการ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้เรียนรู้จากการ
ท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง 
โ ดยมี หั วหน้ า ง านหรื อ ผู้ ฝึ กสอน 
( Trainer)  ห รื อ ค รู ฝึ ก ใ น ส ถ า น
ประกอบการสอนด้านการปฏิบัติ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ (1) เทคโนโลยีกำรสร้ำงสินค้ำ
แต่ละขั้นตอน และ (2) ระบบกำร
ผลิตในอุตสำหกรรม จากนักศึกษา ป.
โท ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน
กระบวนการที่ก้าหนดไว้ 
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 คุณค่ำข้อท่ี 3: นักศึกษำ ปวส. เสนอแนะกำรแก้ปัญหำในกระบวนกำรผลิตที่ตนเอง
ท ำงำนได้ 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 3) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 
นักศึกษา ปวส. มีการจดบันทึกประจ้าวัน 
(Logbook) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียน มีนักศึกษา ป.โท เป็นผู้ตรวจ เพ่ือ
ทวนสอบปัญหาจากการท้างานผ่าน
หลักการ 5Why ท้าให้เกิดกำรเรียนรู้
สำเหตุของปัญหำที่ เกิดขึ้นจำกกำร
ค้นพบระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาการ
ท้างานแล้วจึงจะเสนอแนะการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได้  

- การเรียน 5Why และค่าเป้าหมายใน
กา รปฏิ บั ติ ง า น  (Target Value & 
Tolerance)  

- การจดบันทึกการท้างานและท้าสิ่งที่
ได้รับจากหัวหน้างานทุกวัน นักศึกษา 
ป.โท ตรวจสมุดบันทึก ปวส. ประจ้าวัน 
(logbook) เป็นประจ้า และการหารือ
เกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไขโดยใช้  
5Why 

 คุณค่ำข้อท่ี 4: นักศึกษำ ปวส. สนับสนุนหัวหน้ำงำน (Supervisor) ในกำร
ช่วยเหลือคนงำนอ่ืนได้ 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 4) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา  ปวส .  ได้น้ า เสนอในที่
ประชุมถึงปัญหาที่เกิดจากการท้างาน 
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในที่
ประชุมจะท้าให้ค้าแนะน้าที่เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตที่ถูกต้องและความ
เชื่ อม โยงกับงานที่ เ กี่ ย ว เนื่ อง ถู ก
น้าไปใช้ในทางปฏิบัติอาจจะช่วยไป
แนะน้าเพ่ือนร่วมงาน คนงานอ่ืนๆที่
ท้าหน้าที่เดียวกันในโรงงานได้ ถือเป็น
การสนับสนุนหัวหน้ างาน ในการ
ช่วยเหลือคนงานอ่ืนได้ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้น้าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน (Presentation) กับหัวหน้า
งานและผู้บริหารโรงงานในที่ประชุม
ประจ้าเดือน พร้อมได้รับค้าแนะน้าที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและ
ความเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวเนื่องกัน
จากโรงงาน  

- นักศึกษา ปวส. ที่มาน้าเสนอมีการ
หมุนเวียนประมาณ 1-2 คน ต่อการ
ประชุมในแต่ละครั้ง 
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เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 4) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- ผลของการน้าเสนองานของ ปวส. จะ
ท้าให้โรงงานทราบถึงประโยชน์ที่มี
ระบบการท้าให้พนักงานปฏิบัติการ 
(ปวส.) มีความสามารถในการเรียนรู้ 
และน้าไปสู่ความม่ันใจในการเลือกจ้าง
งานในต้าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 

 
 คุณค่ำข้อท่ี 5: นักศึกษำ ปวส. ทดแทนแรงงำน ต ำแหน่งงำนอ่ืนได้ 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 5) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

- นักศึกษา ปวส. จะได้เวียนต้าแหน่งงาน
เ พ่ือท้า ให้ เกิดทักษะที่หลากหลาย 
( Multi skill) โ ร ง ง า น มี แ ร ง ง า น ที่
สามารถท้างานแรงงานต้าแหน่งอื่นได้ 

- นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการท้างาน
จริงเกิดความเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพ 
( Quality) ใ น ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( Manufacturing 
System) และเทคโนโลยีการสร้ า ง
สิ นค้ าแต่ ละขั้ นตอน ( Fabrication 
Technology) อย่างมีคุณภาพ 

- นักศึกษา ปวส. ต้องได้รับการเวียน
ต้าแหน่งงาน (เปลี่ยนต้าแหน่ง) 2-3 
ต้าแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกันในระบบการ
ผลิตในโรงงาน (อย่างน้อยเวียน/
เปลี่ยนปีละ 1 ครั้ง)  

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการท้างานทุกครั้งที่เปลี่ยน
ต้าแหน่ง 
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 คุณค่ำข้อท่ี 6: นักศึกษำ ปวส. พัฒนำควำมรู้ในต ำแหน่งงำนที่มีค่ำเพิ่มขึ้นได้ 
(Technician) 

เหตุผล (คุณค่ำข้อท่ี 6) กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำร 
เมื่อนักศึกษา ปวส. ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการท้างานและเวียนงาน ผ่าน
การน้าเสนอสิ่งที่ตนเองรู้/ค้นพบให้กับ
หัวหน้างานและผู้บริหารโรงงาน และ
การเวียนงานเป็นกระบวนการที่ท้าให้
โรงงานได้พนักงานที่มาความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอต่อการยกระดับให้
มีต้าแหน่งที่สูงขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วย 
Technician หรือ ผู้ช่วยหัวหน้างานใน
อนาคต 

นักศึกษา ปวส. ได้น้าเสนอความรู้และ
ประสบการณ์หลังจากผ่านกระบวนการ
ข้ อ  4 (ก า ร น า เ ส น อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ประจ าเดือน) และ ข้อ 5 (การได้เวียน
ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกันในระบบการ
ผลิตในโรงงาน) 

 ในกระบวนการสร้างคุณค่าของนักศึกษา ปวส. ต่อสถานประกอบการที่ออกแบบไว้
ได้ก้าหนด กิจกรรมและเครื่องมือ (Tools) ที่น้ามาใช้โดยมี ล ำดับและควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงกัน ดังแสดงในรูปที่ 25 รวมทั้งมีกลไกในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานจาก
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ได้รับจากที่ประชุมของโครงการซึ่งมีตัวแทนจากสถาน
ประกอบการทั้งผู้บริหารโรงงานและหัวหน้างาน  อาจารย์จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมรับฟังช่วยให้ค้าแนะน้าแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการท้างานร่วมกัน  
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รูปที่ 25 กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสร้างคุณค่าของนักศึกษา ปวส. ต่อสถาน

ประกอบการ 

4.3 คุณค่ำทีน่ักศึกษำ ปวส. ได้รับจำกสถำนประกอบกำร 

มีจ้านวน 6 ข้อ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับคุณค่าที่นักศึกษา ปวส. สร้างให้กับ
สถานประกอบการ แสดงตามรูปที ่26  ดังนี้ 

 

รูปที่ 26 คุณค่าที่นักศึกษา ปวส. STI-WiL ได้รับจากสถานประกอบการ 
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สวัสดิกำรหอพักและรถรับส่ง  

 นักศึกษา ปวส. จะได้รับสวัสดิการด้านที่พักที่มีความปลอดภัยและความเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นจ้านวนนักศึกษาต่อห้องพัก สิ่งอ้านวยความสะดวก มาตรการในการดูแลและ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาประจ้าอยู่ที่หอพักและการดูแลยามเจ็บป่วย 
บางโครงการอาจมีการจัดห้องเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหอพัก นอกจากนี้สถาน
ประกอบการยังมีสวัสดิการรถรับส่งระหว่างหอพักและสถานประกอบการ ซึ่งมักจะเป็น
บริการรถรับ-ส่งของสถานประกอบการที่จัดให้กับพนักงานประจ้าอยู่แล้ว 

 
รูปที่ 27 ตัวอย่างที่พักของนักศึกษา ปวส. โครงการ STI-WiL 

4.4 คุณค่ำที่นักศึกษำ ปวส. ได้รับจำกวิทยำลัยเทคนิค 

 นักศึกษา ปวส. มีสถาบันอาชีวศึกษาเป็นต้นสังกัด มีบทบาทหลักที่ส้าคัญ คือ การ
ดูแลด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิทยาลัยอย่างครบถ้วน  แม้นักศึกษา
จะใช้เวลาส่วนใหญ่เพ่ือเรียนและท้างานอยู่ในสถานประกอบการ แต่ก็จะมีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมของวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ โดยคุณค่าที่นักศึกษาจะได้รับจากวิทยาลัยแสดงดัง 
รูปที่ 28 
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รูปที่ 28 คุณค่าที่นักศึกษา ปวส. STI-WiL ได้รับจากวิทยาลัยเทคนิค 
 

ตัวอย่ำงกิจกรรมของนักศึกษำ ปวส. ร่วมกับวิทยำลัย 

 นักศึกษา ปวส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยต้นสังกัดตามโอกาสที่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของนักศึกษา ท้าความรู้จักกับวิทยาลัยต้นสังกัดและเพ่ือน
นักศึกษา สร้างเสริมความภูมิใจในการเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษา ตัวอย่างกิจกรรมที่เข้าร่วม 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู งานกิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น  

 

รูปที่ 29 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
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รูปที่ 30 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดและ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

4.5 คุณค่ำที่นักศึกษำ ปวส. ได้รับจำกกิจกรรมของโครงกำร STI-WiL 

เมื่อนักศึกษาเรียนและท้างานอยู่ในโครงการโรงเรียนในโรงงานตลอดหลักสูตร 
ระยะเวลา 2 ปี และได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน นักศึกษาจะได้รับ
คุณค่าจากกิจกรรมของโครงการ ดังรูปที่ 31  

 

รูปที่ 31 คุณค่าที่นักศึกษา ปวส. ได้รับจากกิจกรรมโครงการ STI-WiL 
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4.6 เส้นทำงอำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส.  

นักศึกษา ปวส. เมื่อจบการศึกษาแล้ว ไม่มีข้อผูกมัดกับโครงการหรือสถาน
ประกอบการสามารถเลือกที่จะท้างานต่อหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ โดยมีเส้นทาง
ให้เลือกหลัก 4 เส้นทาง ดังแสดงในรูปที่ 32 

เส้นทำงท่ี 1 นักศึกษาเลือกสมัครท้างานต่อในสถานประกอบการเดิม โดยมี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และประสบการณ์ท้างาน 2 ปี ซึ่งสถานประกอบการ
สามารถมั่นใจได้ว่านักศึกษาสามารถท้างานได้จริงและพร้อมท้างานได้ทันทีไม่ต้อง
เสียเวลาการฝึกอบรมเหมือนพนักงานใหม่ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
การท้างานได้แน่นอน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับค่าแรงหรือท้างานในต้าแหน่งงานที่สูงขึ้น
กว่าเดิมตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าเดิม 

เส้นทำงที่ 2 นักศึกษาเลือกสมัครท้างานต่อในสถานประกอบการใหม่ ที่อยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยใช้วุฒิระดับ ปวส. พร้อมด้วยประสบการณ์ท้างาน 
2 ปี นักศึกษาจะได้รับเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นและประสบการณ์
ท้างาน รวมทั้งหากนักศึกษาสามารถแสดงให้สถานประกอบการเห็นถึงความรู้เฉพาะ
สาขาอุตสาหกรรมและความรู้ทางเทคนิคที่ได้เรียนรู้ขณะเข้าร่วมโครงการ และวุฒิ
ภาวะที่พร้อมส้าหรับชีวิตการท้างาน นักศึกษาย่อมมีโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้
เข้าท้างานสูงกว่าผู้สมัครคนอ่ืนๆ 

เส้นทำงที่ 3 นักศึกษาเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ
โอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยปกติมักใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี เนื่องจากเป็นการ
เทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตร ปวส. กับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ ซึ่งมี
จ้านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้เพียงบางส่วน หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ปวส. ส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรเทียบโอนซึ่งมีทั้งเรียนแบบปกติหรือภาคเสาร์-อาทิตย์ที่
สามารถเรียนและท้างานไปด้วยได้ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับมีทั้งมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน 

เส้นทำงที่ 4 นักศึกษาเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง รับนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อใช้ระยะเวลา 2 
ปี ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสถาบันอาชีวศึกษา (ก้ากับดูแลโดย สอศ.) และสถาบันอุดมศึกษา 
(ก้ากับดูแลโดย สกอ. ) ที่ เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมากขึ้น โดย ประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ก้าหนดว่าการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวต้องมีการฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา และมีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิต
บัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการมากข้ึนเน้นการเรียนควบคู่กับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เช่น โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งนักศึกษา 
ปวส. ที่จบจากโครงการ STI-WiL ค่อนข้างเหมาะกับการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
เนื่องจากผ่านการเรียนควบคู่กับการท้างานในสถานประกอบการมาตลอด 2 ปี ใน
ระบบทวิภาคี  

 
รูปที่ 32 ทางเลือกหลังส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ของนักศึกษา ปวส. โครงการ STI-WiL 
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สวทน. คาดหวังว่ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ในระบบ STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน จะ
ท้าให้เกิดการสร้ำงควำมรู้ (การถอดบทเรียนของนักศึกษา ป.โท) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (การ
สอนนักศึกษา ปวส. โดยนักศึกษา ป.โท ในชั้นเรียน) และกำรใช้ควำมรู้ (การใช้ความรู้ที่
ได้รับในการท้างานของนักศึกษา ปวส. ) ดังแสดงในรูปที่ 33 คือ  

 เมื่อตกลงท้าความร่วมมือด้าเนินโครงการ STI-WiL เกิดการเชื่อมโยงและ
ผลักดันบุคลากรจากสถาบันการศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ ทั้งนักศึกษา 
ปวส. นักศึกษา ป.โท อาจารย์ผู้สอนทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (ลูกศร
สีน้้าเงินเส้นประ) เมื่อเริ่มด้าเนินกิจกรรมต่างๆ จะเกิดการหมุนเวียนความรู้
เกิดข้ึนระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเป็นวงรอบตามล้าดับ 

 วงรอบแรก (1st) คือ การถอดความรู้ การใช้ความรู้ ผ่านกระบวนการของ
นักศึกษา ป.โท และนักศึกษา ปวส. ในกระบวนการเรียนรู้จากการท้างาน การ
วิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ลูกศรสีแดงเส้นทึบ) 

 วงรอบที่ 2 (2nd) คือ การเรียนรู้ของอาจารย์วิทยาลัย/อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่
เข้ามาร่วมโครงการจากบทเรียนที่ได้จากวงรอบที่ 1 ซึ่งความรู้เหล่านี้ อาจจะ
ถูกน้าไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา/หลักสูตร (ลูกศรสีแดงเส้นทึบ) 

 วงรอบที่ 3 (3rd) คือ งานวิจัยปริญญาโทของนักศึกษา ป.โท ร่วมกับสถาน
ประกอบการในการแก้ปัญหาเทคนิคให้กับสถานประกอบการ หรือสร้าง
ความรู้ใหม่ให้กับสถานประกอบการ (ลูกศรสีแดงเส้นทึบ) 

จากการ เ ริ่ ม ต้ น ส ร้ า ง เชื่ อม โ ยง ระหว่ า ง  “สถำนประกอบกำร ” และ 
“สถำบันกำรศึกษำ” ด้วยโครงการ STI-WiL เกิดเป็นความร่วมมืออันน้าไปสู่การสร้างและ
พัฒนาก้าลังคนด้าน วทน. จากภาคการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการได้ ช่วยเพ่ิมปริมาณความต้องการแรงงานด้าน วทน. และเกิดความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการได้อย่างตรงจุด เกิด
การหมุนเวียนความรู้ (ท่ีไม่ใช่ความลับ) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ช่วยท้า
ให้เกิดความสอดคล้องของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมน้าไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของประเทศ 
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รูปที่ 33 การหมุนเวียนความรู้ด้านอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการและสถานศึกษาผ่าน
นักศึกษาและอาจารย์ 
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รำยชื่อที่ปรึกษำและผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำคู่มือ 
ที่ปรึกษำ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  เลขาธิการ สวทน. 

รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา  รองเลขาธิการ สวทน.  
กลุ่มยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ดร.กาญจนา วานิชกร  ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน.  
กลุ่มยุทธศาสตร์อตุสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รศ.เวช วิเวก  นักยุทธศาสตร์ระดับสูง สวทน.  
กลุ่มยุทธศาสตร์อตุสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์  ผู้อ้านวยการอาวุโส ด้านนวัตกรรมการพัฒนาก้าลังคน   
กลุ่มยุทธศาสตร์อตุสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์  ที่ปรึกษาโครงการ สวทน.  

จัดท ำโดย 

น.ส.ณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย ด้านนวัตกรรมการพัฒนาก้าลังคน  

ผู้ร่วมจัดท ำ 

นายทวีผล แก้วศิริ     นักพัฒนานโยบาย ด้านนวัตกรรมการพัฒนาก้าลังคน  

ดร.พริสา ตั้งล้้าเลิศ   นักพัฒนานโยบาย ด้านนวัตกรรมการพัฒนาก้าลังคน  
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ฉบับที่ 1
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iL) ฉบับที่ 1
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