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นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้นจะต้องตัดสิน
ใจเลือกอนาคตของตัวเอง โดยมีทางเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือศึกษาต่อ 
สายอาชีพในวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพ ซึ่งส�าหรับนักเรียน
กลุ่มที่ 1 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียง และผู้ปกครอง
สามารถส่งเสยี ออกค่าใช้จ่ายในการเรยีนต่อได้ มกัจะมุง่ศกึษาในมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 
ส�าหรบันกัเรยีนกลุม่ท่ี 2 ท่ีมภูีมลิ�าเนาในชนบทห่างไกลจากกรุงเทพฯ มาก และผูป้กครองมกี�าลงั
ในการส่งเสียค่าเล่าเรียน ก็จะมีทางเลือกเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น 
อบุลราชธาน ีมหาสารคาม สงขลานครนิทร์ นครศรธีรรมราช เป็นต้น ถ้าหากไม่ต้องการแข่งขนัสงู  
นกัเรยีนกจ็ะเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล หรือมหาวทิยาลัยราชภฏั ซ่ึงปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีอยู่เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ท�าให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกล 
การแข่งขันและค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก หากขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
สามารถกู้ยืมเงินจากรัฐบาลตามโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ นักเรียนกลุ่มที่ 3 
ทีท่างครอบครวัไม่มีทนุทรัพย์เพยีงพอในการส่งให้เรยีนจนจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี4 ปี 
ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั และตวันกัเรียนต้องการมงีานท�าเพือ่มาช่วยครอบครวัโดยเรว็ กเ็ลอืกทีจ่ะ
เรียนสายอาชีวศึกษา ที่จัดโดยวิทยาลัยเทคนิคทั้งในสายช่างและสายธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 
ตามหลกัสตูร 2 ปี ค่าเล่าเรยีนถกูกว่า และสามารถหางานท�าได้เมือ่จบการศกึษา นกัเรยีนกลุม่ท่ี 4  
ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ให้ศึกษาต่อ ตัวนักเรียนจึงจ�าเป็นต้องหางานท�า  
ซ่ึงความรูแ้ละประสบการณ์จากการเรียนสายสามญัไม่สามารถท�างานในสายช่างหรอืสายธรุกจิต่อได้  
ท�าให้ต้องท�างานทักษะต�่า หรือไม่มีทักษะ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต�่าจากงานประเภทรับจ้างทั่วไป 
รวมทั้งไม่มีเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้น ครูแนะแนวจึงเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียนในการเลือกตัดสินใจว่า 
อนาคตหลังจากเรียนจบ ม.6 จะเป็นอย่างไร

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของนักเรียนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จึงหาแนวทางในการเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษากับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเบื้องต้น คือ

บทน�า1
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ส�าหรับครูแนะแนว

1

บทน�ำ

1  นักเรียนได้เรียนต่อสายอาชีพ ในสาขาช่างหรือสาขาธุรกิจในหลักสูตร ปวส. ซึ่งใช้เวลา
เรียน 2 ปี

2  นักเรยีนไม่ต้องออกค่าเล่าเรยีนเอง ค่าใช้จ่ายในการศกึษาต่อจะมสีถานประกอบการเป็น
ผูส้นบัสนนุ นกัเรียนไม่ต้องกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาให้เป็นหนีกั้บรฐับาล สถาบนัการเงนิหรือเอกชน

3  การที่สถานประกอบการจะออกค่าเล่าเรียนให้ นักเรียนจะต้องเข้าไปท�างานใน 
สถานประกอบการแบบเต็มเวลา โดยท�างานเหมือนคนงานในระดับรายวัน เพราะจะได้ 
ค่าตอบแทนการท�างานไม่ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่าที่ประกาศโดยกรมแรงงาน

4  นกัเรียนจะลงทะเบียนเป็นนักศกึษาของวิทยาลยัเทคนคิทีเ่ข้าร่วมโครงการ และอาจารย์
จากวิทยาลยัเทคนิคจะมาสอนในวชิาสามญัตามหลกัสตูรบางส่วน การท�างานในข้อ 3 จะนบัเป็น
วิชาปฏิบัติบางส่วนและจะมีผู้ช่วยวิศวกร (นักศึกษาปริญญาโท/ครูพี่เลี้ยง) มาช่วยสอนในวิชา 
ตามหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับความรู้ ความสามารถเพิ่มเติมในงานที่นักเรียนต้องไปท�า และ 
นับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

5  ไม่มีข้อผูกพัน หรือสัญญาว่าต้องชดใช้ค่าเล่าเรียนเม่ือจบการศึกษา นักเรียนมีโอกาส
ที่จะกลับมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือท�างานในสถานประกอบการเดิมในต�าแหน่งพนักงาน
ประจ�าด้วยวุฒิ ปวส. กับประสบการณ์ท�างาน 2 ปี หรือใช้วุฒิการศึกษา ปวส. กับประสบการณ์
ไปหางานใหม่ที่สถานประกอบการอื่น

จากเป้าหมายเบ้ืองต้น สวทน. จึงริเริ่มโครงการ STI-WiL หรือ โรงเรียนในโรงงาน โดย
ร่วมกับสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาตามเป้าหมาย
ข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี โครงการนี้ยังคงอยู่ระหว่างการน�าร่องโครงการ จึงมีข้อจ�ากัดต่างๆ  
ของโครงการ กล่าวคือ

1  เนื่องจากสถานประกอบการ มักอยู่บริเวณปริมณฑล กรุงเทพฯ หรือ ภาคตะวันออก 
ดงันัน้นกัเรยีนจะต้องจากภมูลิ�าเนาทีคุ่น้เคยมาใช้ชวีติในการท�างานและการเรยีนในสถานทีใ่หม่ 
โดยต้องพักอาศัยในหอพักและไปท�างานทุกวันซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจไว้ล่วงหน้า

2  การท�างานเป็นคนงานในโรงงานอตุสาหกรรม จะเป็นสภาพทางสงัคมใหม่ มรีะเบยีบวนิยั  
เคร่งครัด ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงงาน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกตักเตือนด้วยวาจา  
ลายลักษณ์อักษร ถูกตัดเงินค่าจ้าง หรือขั้นรุนแรงอาจถูกไล่ออกจากโครงการ

3  การเรยีนพร้อมกบัท�างาน เป็นภาระทีห่นกักว่านกัศกึษาในมหาวิทยาลยัทีเ่รยีนอย่างเดยีว  
เวลาว่างก็มีเวลาพักผ่อน หาความเพลิดเพลินและหนักกว่าพนักงานโรงงานปกติที่ไม่ต้องเรียน
นอกเวลางาน แต่จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เข้าโครงการนี้ ท�าได้ดีทั้งการท�างานและการเรียน
โดยไม่ได้ล�าบากมาก
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การเรียนหลังการท�างาน ท�าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ได้รับค�าชื่นชม 
จากหัวหน้าควบคุมงานจนได้รับมอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบที่สูงข้ึน หลังจากแสดง 
ความสามารถให้หวัหน้างานเหน็ว่าท�างานได้ดขีึน้ ด้วยเป้าหมายจะท�าให้ท�างานด้วยความเข้าใจ 
มุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจและไม่เบื่อหน่ายกับงานที่ท�าทุกวัน ข้อมูลโครงการ STI-WiL โรงเรียน 
ในโรงงานโดยละเอยีด ครแูนะแนวสามารถศกึษาได้จากเอกสารคูม่อืฯ นีเ้พ่ือความเข้าใจมากขึน้ 
เกี่ยวกับแนวคิด วิธีปฏิบัติ และแหล่งความรู้ที่จะแนะน�าเพิ่มเติมให้กับนักเรียน อย่างไรก็ตาม
เอกสารคู่มือฯ ฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางการด�าเนินโครงการฯ ท่ีคณะท�างานได้จากการทดลอง
น�าร่องในสถานประกอบการจรงิ เพือ่เป็นข้อมลูให้กบันกัเรยีนและผูป้กครอง ซึง่ตัวเอกสารยงัคง
ไม่สมบูรณ์และต้องการความเห็นของครูแนะแนวที่เป็นผู้สื่อสารและผู้รับความเห็นจากนักเรียน
โดยตรง มาปรับปรุงให้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์กับครูมากขึ้น

สวทน. เชื่อว่าครูแนะแนวคือองค์ประกอบส�าคัญที่จะก�าหนดอนาคตของนักเรียนที่อยู่ใน
ความดูแล การให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบ จะเป็นปัจจัย
ท�าให้ครูแนะแนวท�าหน้าที่ได้อย่างดีท่ีสุด และเป็นความสุข ความภาคภูมิใจของครูแนะแนว 
ทีเ่ห็นนกัเรยีนทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าได้ด�าเนนิชวีติต่อหลังจากจบการศกึษาทีโ่รงเรยีนอย่างมคีวามสุข  
มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยไม่มีข้อจ�ากัดไม่ว่าภูมิหลังของนักเรียนเหล่านั้น 
จะแตกต่างกันอย่างไร เพราะทุกคนมีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าได้
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถึงทางเลือกที่หลากหลายของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กล่าวคือ

1  การสมัครท�างานในโรงงานหรือท�างานอื่นๆ โดยไม่ศึกษาต่อ
2  ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชน 
3  ศึกษาต่อสายอาชีพ ในวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา
4  เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ที่เป็นทางเลือก เช่น 

• โครงการ STI-WiL (รายละเอียดอยู่ในบทถัดไป)
• โครงการ 3 ม เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐ โดยความร่วมมือของกรมจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน วทิยาลัยอี.เทค และ สถานประกอบการทีใ่ห้โอกาสผูท่ี้จบ ม.6 ปวช. 
หรอืเทยีบเท่า มงีานท�าในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มรีายได้ประจ�า สวสัดกิารต่างๆ  
เหมือนพนักงานทั่วไป

• ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล (Central Restaurants Group; CRG) เป็นทุนการศึกษาส�าหรับ
บุคคลทั่วไปที่จะมาท�างานและเรียนไปด้วย ในเครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

• ทุนปัญญาภิวัฒน์ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) ที่มอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจะมาสอบเข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรีที่พีไอเอ็ม พร้อมทั้งโอกาสกับการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง
กับองค์กรชั้นน�าของประเทศ

การเลอืกเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ เหล่านี ้คณุครูแนะแนวควรต้องมข้ีอมลูในส่ิงท่ีนกัเรียน
ต้องการ ทางคณะท�างาน สวทน. จึงได้รวบรวมข้อมูล ไว้ดังนี้

ทางเลือกต่าง ๆ ของนักเรียน 
เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน2
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โครงการ STI-WiL 3 ม ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ทุนปัญญาภิวัฒน์

ค่า
ตอบแทน

≥ 300 บาท ต่อวนั  
ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน

10,000 - 
15,000 บาท

ต่อเดือน

9,500 - 10,500 บาท 
ต่อเดือน

25 บาท/ชั่วโมง 
เมื่อเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน

ค่าเทอม สถานประกอบการ 
จ่าย

ข้ึนอยูก่บัแต่ละ
สถานประกอบการ

สถานประกอบการจ่าย นักเรียนต้องจ่าย 
50% หรือ 70%  

ขึ้นอยู่กับ
ผลการเรียน

ที่พัก ฟรีห้องพัก 
(ไม่รวมค่าน�้า ค่า

ไฟ)

ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถานประกอบ

การ

2,500 บาท/เดือน นักศึกษา
รับผิดชอบเอง

วุฒิการ
ศึกษา

ปวส. ปวส. 
ปริญญาตรี

ปวส.
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สถานที่
เรียน

สถานประกอบการ  
โดยมีอาจารย์จาก 
วทิยาลยัมาสอน หรอื 
สถานที่ประกอบ
การจดัเตรยีมไว้

วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาค

ตะวันออก 
(อีเทค)

- เรยีน online 
(E-learning) 

- เรยีน ณ สถาบนัทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

สถาบั นการจั ด
การปัญญาภิวัฒน์ 
หรอื มหาวทิยาลยั
ที่ร่วมรับทุน

โอกาส
ของ

นักเรียน
เมื่อจบ

โครงการ

- ท�างานในบรษิทั
เดมิ 

- ท�างานบรษิทัอืน่
- เรยีนต่อในระดบั
ปรญิญาตรี

- ท�างานต่อใน
บรษิทัทีฝึ่กงาน

- เรยีนต่อในระดบั
ปรญิญาตรี

- ศกึษาต่อในโครงการ
ทนุทวภิาคเีซน็ทรลั 
ระดบัปรญิญาตรี

- ท�างานในเครอืเซน็ทรลั 

- ท�างานในเครือ
บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์ 

- ท�างานที่ร้าน 
7-11

แหล่ง
ข้อมูล

www.sti.or.th/wil.php
www.e-tech.ac.th/

index.php/โครงการ-3ม
http://centralgroupjobs.com/

cgeducation/scholar4.php
www.pim.ac.th/ 

pages/scholarship-61

ข้อก�าหนดของโครงการพิเศษต่างๆ 
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ตัวอย่างใบประกาศของโครงการต่างๆ

ที่มาของข้อมูล http://www.sti.or.th/wil.php

โครงการ STI-WiL

ที่มาของข้อมูล https://www.e-tech.ac.th/index.php/โครงการ-3ม

โครงการ 3 ม
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ทีม่าของข้อมลู http://centralgroupjobs.com/cgeducation/scholar4.php

ทุนเซ็นทรัล (CRG)
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ที่มาของข้อมูล https://www.pim.ac.th/pages/scholarship-61

ทุนปัญญาภิวัฒน์
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1. โครงการ STI-WiL คือ อะไร

ปัจจุบันผู ้ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้และทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของ 
ภาคอตุสาหกรรม (Mismatch) ท�าให้เกดิการขาดแคลนบคุลากรผูม้คีวามสามารถในสาขาวชิาชพี
เฉพาะทางเป็นอย่างมาก โครงการ STI-WIL โรงเรียนในโรงงาน จึงพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความ
ไม่สอดคล้องท่ีเกิดขึ้นระหว่าง “ภาคอุตสาหกรรม” ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยกีารผลติและระบบการผลติในแต่ละขัน้ตอน กบั “ภาคการศกึษา” ทีผ่ลติก�าลงัคน 
ที่เน้นความรู้ทักษะท่ัวไปและความรู้สามัญ โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรมกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการบูรณาการการเรียนกับการท�างาน 
ในรปูแบบท่ีเรยีกว่า “โรงเรยีนในโรงงาน” หรือ “Work Integrated Learning” ตลอดระยะเวลา 
2 ปี ของหลักสูตร โดยมีคติของการเรียนรู้ในโครงการ STI-WiL (Motto) คือ

“เรียนในสิ่งที่ท�าและท�าในสิ่งที่เรียน”

2. กิจกรรมของนักศึกษา ปวส. ในโครงการ STI-WiL

สวทน. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อให้เกิดการการสร้างความรู ้ การถ่ายทอดและ 
การใช้ความรู้ โดยการจัดการศึกษา 2 ระดับควบคู่กัน ได้แก่ ระดับ ปวส. และ ป.โท ซึ่งมีกิจกรรม
ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างกันและกัน โดยนักศึกษาแต่ละระดับชั้นมีคุณค่าและบทบาท
หน้าที่ในโครงการแตกต่าง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที ่1 กจิกรรมของนกัศกึษา STI-WiL โรงเรียนในโรงงาน ตลอด 2 ปี

ท�าความรู้จัก
โครงการ STI-WiL3

1. พนักงานปฏิบัติการ (ปวส.) *คณุคาหลักของ
STI-WiL

2. ผูชวยวิศวกร/ผูชวยหัวหนาแผนก (ป.โท)

ทาํงานเหมอืนพนกังาน*

ทาํงานรวมกบั
ผูควบคมุงานและวศิวกร

ถอดความรู
จากงานที่ทําเปนบทเรียน* และถายทอดความรู

ใหแก ปวส.*
เนนดานระบบการผลติ/เทคโนโลยผีลิตภณัฑ

เรยีน ป.โท
และทําวจัิย

ทีโ่รงงานสนบัสนนุ

เรยีน ปวส. หลงัเลกิงาน*
เนนดานระบบการผลติ/เทคโนโลยผีลติภณัฑ
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จากภาพ จะเห็นได้ว่า นักศึกษา ปวส. จะต้องท�างานเหมือนพนักงานปกติและต้องเรียน
หนงัสือหลงัเลิกงานหรือวนัหยดุ ทัง้นีค้วามรูด้้านระบบการผลติและเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทีม่อียูใ่น
สถานประกอบการ จะมนีกัศกึษาปรญิญาโท ท่ีถอดความรู้จากงานแล้วน�าไปสอน นกัศกึษา ปวส.  
ซ่ึงเป็นรายวชิาทีม่กีารเชือ่มโยงกบัทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง ซึง่ท�าให้นกัศกึษา ปวส. สามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจ 
บทเรยีนได้ง่าย เพราะได้เรยีนจากหน้างานจรงิๆ

3. รูปแบบกจิกรรมของโครงการ

3.1 รปูแบบการท�างานของ นักศกึษา ปวส.
1  นกัศกึษา ปวส. ปฏบิตังิานในต�าแหน่งงานจริง (Post) เทียบเท่าพนักงานระดับปฏบิติัการ 

(Operator) ในสายการผลติ ตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปี 
2  นักศึกษา ปวส. ปฏิบัติงานตามกะงานของสถานประกอบการในช่วงเวลากลางวัน  

ส่วนการเรียนจะเริ่มหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดของสถานประกอบการ
3  นักศึกษา ปวส. ได้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งงาน ≥ 2 ต�าแหน่ง ตลอดเวลาโครงการ 2 ปี 

เพื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ เพื่อท�าให้เกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi skill) 
4  นักศึกษาได้รบัการประเมินผลการปฏบิตังิานจากหวัหน้างาน และผลประเมนิจะถกูน�ามาคดิ 

เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนในรายวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ
5  นกัศกึษา ปวส. ได้น�าเสนอสิง่ท่ีตนเองเรยีนรูจ้ากการท�างานในการประชมุประจ�าเดือน 

ของโครงการ เพือ่เปิดโอกาสให้ได้รบัค�าแนะน�า/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน หรือผู้จัดการโครงการ
ของสถานประกอบการ และผูเ้กีย่วข้องอืน่ๆ ทัง้ในด้านการเรียนและการท�างาน รวมทัง้ได้น�าเสนอ
ข้อคดิเหน็ในการด�าเนนิโครงการ

6  นักศึกษาได้รบัค่าตอบแทนตามจรงิซึง่ไม่ต�า่กว่าค่าแรงขัน้ต�า่ ( ≥ 300 บาท/วนั) ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

3.2 รปูแบบการเรยีนของ นักศกึษา ปวส.
1  นักศึกษา ปวส. ลงทะเบียนเรยีนกับวทิยาลยัเทคนคิ/วทิยาลยัอาชวีศกึษาในหลกัสตูรทวภิาคี

ของ สอศ. 
2  นกัศึกษา ปวส. ท�างานในช่วงเวลากลางวนัตามกะงานของสถานประกอบการ และเรียน 

ช่วงตอนเยน็หรอืวนัหยดุของสถานประกอบการ
3  ชัว่โมงการท�างานสามารถนับเป็นส่วนหน่ึงของชัว่โมงปฏบิตัใินรายวชิาทีม่หีน่วยกติปฏบิตัิ 

และผลการประเมินการปฏบัิติงานจากหวัหน้างานถูกคดิเป็นส่วนหนึง่ของผลการเรยีนในรายวิชานัน้ๆ 
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4  นกัศกึษา ปวส. ได้รบัการถ่ายทอดความรูท้ฤษฏตีามหลกัสตูรจากอาจารย์วทิยาลยัเทคนคิ 
ความรู้และทกัษะทีต้่องใช้ในการท�างานจากหวัหน้างาน/ครฝึูกในสถานประกอบการ และได้รบัความรู้
เพิม่เตมิเกีย่วกับทกัษะอตุสาหกรรมรายสาขา จากการสอนของนกัศกึษา ป.โท เพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้เหนอื
กว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิารทัว่ไป

5  นกัศกึษา ปวส. ได้รบัการถ่ายทอดความรูเ้ฉพาะสาขาอตุสาหกรรม จาก นกัศกึษา ป.โท  
ซึง่ได้รบัมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผูส้อนในรายวชิาทีเ่น้นการบรูณาการระหว่างการเรยีนและการท�างาน

1. ตวัอย่าง ตารางการท�างานและการเรียน ของนักศกึษา ปวส. 
ตวัอย่างเวลาการเข้างานของนกัศกึษา ปวส. ตามกะงานของสถานประกอบการ
นกัศกึษา ปวส. จ�านวน 20 คน ท�างานกะงาน A ทัง้หมด ตามต�าแหน่งงาน (Post) ทีแ่ตกต่างกนั 

และเรยีนวนัละ 3 ชัว่โมง เวลา 15.00 – 18.00 น. ทกุวนัหลงัเลกิงาน จ�านวน 6 วนั/สปัดาห์ (ภาพที ่2)

ภาพที ่2 ตารางกะการท�างานของสถานประกอบการและตารางเรียนของนักศกึษา ปวส.

2. ตัวอย่างตารางการเรียน และการนับชั่วโมงการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
• เรยีนวนัละ 3 ชัว่โมง เวลา 15.00-18.00 น. แสดงในกรอบเส้นทบึ นบัเป็นชัว่โมงทฤษฎ ี(ท) 
• ท�างานวนัละ 8 ชัว่โมง เวลา 6.00-14.00 น. แสดงในกรอบเส้นประ นบัเป็นชัว่โมงปฏบิตั ิ(ป)  

โดยสามารถลงตารางเวลาเพือ่นับชัว่โมงปฏบิตัขิองรายวชิาทีม่ชีัว่โมงปฏบิติัตามทีก่�าหนดไว้ 
ตามหลักสูตรของ สอศ. 
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จากตาราง ช่วงเวลาที่นักศึกษา ปวส. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะเทียบเท่ารายวิชา
ปฏิบัติส�าหรับสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือกล ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ดังนี้

1  การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2  งานเทคนิคพื้นฐาน
3  งานเชื่อมและโลหะแผ่น
4  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
5  งานอุตสาหกรรมการผลิต
6  งานวัดละเอียด

4. ความแตกต่างของการจัดการศกึษาทวภิาคแีละการจดัการศกึษาแบบ STI-WIL

ประเด็น ปวส. ทวิภาคี (ทั่วไป) STI-WiL

ลักษณะงาน

งานระดับ 
ปวส.

ฝึกอาชีพตามที่โรงงาน
ก�าหนด

ก�าหนดให้ท�างานจรงิ เทยีบเท่าพนกังานปกติ

งานระดับ 
ป.โท

- ก�าหนดให้ท�างานเป็น 
ผูช่้วยวศิวกรหรอืผูช่้วยหวัหน้าแผนก

องค์ความ
รู้จาก

อุตสาหกรรม

ความรู้ ตามหลักสูตร สอศ. 
ที่ก�าหนดสมรรถนะ

ร่วมกับ
สถานประกอบการ

ตามหลักสูตร สอศ. ที่ก�าหนดสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยเน้นด้าน
ระบบการผลติและเทคโนโลยผีลติภณัฑ์

สมัยใหม่ที่มีในโรงงาน

ผูถ่้ายทอด
ความรู้

1.ครฝึูก
ในสถานประกอบการ

1.ผูช่้วยวศิวกร/ผูช่้วยหวัหน้าแผนก (ป.โท) 
2.ครูฝึกในสถานประกอบการ

ผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศ/
อาจารย์เทคนิค

อาจารย์เทคนิคที่เข้ามาสอนในโรงงาน 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ป.โท
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ประเด็น ปวส. ทวิภาคี (ทั่วไป) STI-WiL

ระยะเวลา

การเรียน เรียนในสถานศึกษา 
โดยบางช่วงเวลา 
จะเข้าไปฝึกอาชีพ 

ในโรงงาน

เรียนในโรงงาน 2 ปี
(อย่างน้อย 4 เทอม)

การท�างาน ท�างานตามที่
โรงงานก�าหนด 

นับเป็นการฝึกอาชีพ 
อย่างน้อย  

54 ชม./นก./เทอม

ท�างาน 2 ปี ในโรงงาน

จ�านวน
นักศึกษา

ปวส. ไม่ก�าหนดขั้นต�่า ก�าหนดอย่างน้อย 20 คน/รุ่น

ป.โท - ก�าหนด ป.โท 2 คน : ปวส. 20 คน

สิ่งตอบแทน

ค่าตอบแทน
นักศึกษา

ตามโรงงานให้ 
(ไม่ก�าหนดขั้นต�่า)

ก�าหนดขั้นต�่า 300 บาท/8 ชม./วัน
ตามกฎหมายแรงงาน

ค่า
ธรรมเนียม
การศึกษา

โรงงานจ่าย หรือ 
นักศึกษาจ่ายเอง

โรงงานจ่าย 100%

สวัสดิการ
ของ

นักศึกษาที่
โรงงานให้

ไม่ก�าหนดขั้นต�่า
สวัสดิการได้ตาม
โรงงานให้สะดวก

ก�าหนดขั้นต�่า ประกอบด้วย
สวัสดิการหอพัก รถรับส่ง (ที่พัก-โรงงาน) 

ชุดเครื่องแบบฝึกงาน 
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ได้รับ
เมื่อจบการศึกษา

1. วฒุ ิปวส.
2. ใบรับรองผ่านงาน 

ตามระยะเวลาที่ฝึก
ในโรงงาน

3. โอกาสในการท�างาน
และศกึษาต่อ

1. วฒุ ิปวส.
2. ใบรับรองประสบการณ์ท�างาน ระยะ

เวลา 2 ปี *
3. โอกาสในการท�างานและศกึษาต่อ

หมายเหตุ 1 STI-WiL มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาแบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น โดยมีแนวทางและ 
วิธีการด�าเนินงานที่สร้างคุณค่าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและนักศึกษาเป็นหลัก
หมายเหตุ 2 ใบรับรองประสบการณ์ท�างาน จากสถานประกอบการจะระบุต�าแหน่งงาน 
ทีไ่ด้ท�ามาตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการสมคัรงานในสถานประกอบการอืน่ได้
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ภาพที ่3 คณุค่าทีน่กัศกึษา ปวส. ได้รบัจากกจิกรรมโครงการ STI-WiL

5. คุณค่าที่นักศึกษา ปวส. ได้รับจากกิจกรรมของโครงการ STI-WiL

เมื่อนักศึกษา ปวส. เรียนและท�างานอยู่ในโครงการโรงเรียนในโรงงานตลอดหลักสูตร  
ระยะเวลา 2 ปี และได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน นักศึกษาจะได้รับคุณค่า
จากกิจกรรมของโครงการ ดังภาพที่ 3

6. คุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1  อายุครบ 18 ปี เมื่อเข้าโรงงาน 
2  ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
3  สขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่มโีรคประจ�าตวัร้ายแรง ตาไม่บอดสแีละไม่ยุง่เกีย่วยาเสพตดิ 

ให้โทษตามกฎหมาย
4  มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมได้
5  มีความอดทน สามารถเรียนในโรงงานตลอดระยะเวลา 2 ปีได้

1. 
นักเรียนมีพัฒนา

การอยางเห็นไดชัดทั้ง
ในดานการมีวุฒิภาวะ
ที่สูงขึ้นและความรู 

ที่ไดรับ

2. 
มีรายได

ระหวางเรียน
โดยไมตองพึ่งพา

เงินทางบาน

คุณคาที่นักศึกษา 
ปวส.

ไดรับจากกิจกรรม
โครงการ STI-WiL

3. 
มีอนาคตทางการ

ศึกษาหรือหากตองการ
ทํางานก็มีสมรรถนะตรง
ตามทีส่ถานประกอบการ

ตองการ

5. 
ไมผูกมัด

เมื่อจบโครงการ 
ไมตองทํางานชดใชทุน

4. 
มีโอกาสในการ
ทํางานในแหลง

อุตสาหกรรมตามนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ 
ที่มีคาตอบแทนสูง
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โครงการ STI WiL เป็นโครงการท่ีด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน
การศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�าหนังสือแสดงเจตจ�านง (Letter of Intent ; 
LOI) มีลักษณะเหมือนสัญญาแต่ไม่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งหนังสือฉบับนี้จัดท�าขึ้นเมื่อทุกฝ่ายเห็น
พ้องต้องกันในความร่วมมือพร้อมลงนามเป็นหลักฐาน และเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

1. ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) มีบทบาท
หลัก ดังนี้

1  ด�าเนินการด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิคและ
เทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม)  
รวมทั้งศึกษาและวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2  สนับสนุนและประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังใน 
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและด�าเนินกิจกรรม 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น

2. ผลการด�าเนินโครงการ STi-WiL ในปี 2560

สถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย หลักสูตร
บริษัท สยามมิชลิน 

จ�ากัด (โรงยาง)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา
ปวส.

ไฟฟ้าก�าลัง

บริษัท สยามมิชลิน 
จ�ากัด (โรงแม่พิมพ์) วิทยาลัยเทคโนโลยี

และ สหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา
ปวส. เทคนิค
อุตสาหกรรมบริษัท สยามมิชลิน 

จ�ากัด(โรงลวด)

บริษทั กูด๊เยยีร์ 
(ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน)

วทิยาลยัเทคนคินนทบรุี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปวส. เทคนคิ
อตุสาหกรรม

บริษัท ชิน-เอทซุซิลิ
โคนส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

วิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปวส. เทคนิค
อุตสาหกรรม

บริษัท โซนี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วทิยาลยัเทคนคิปทมุธานี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปวส. 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ปวส. เทคนิค
อุตสาหกรรม

การก�ากับดูแล
คุณภาพของโครงการ STI-WiL4
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นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ STI-WiL มาจากหลายแห่ง โดยมาจาก 
ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ดังนี้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก

โรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ STI-WiLปี 2560-61 (64 แห่ง)

3. การติดตามข้อมูลของโครงการ STI-WiL 
1  website ของ สวทน. ในหน้าโครงการ STI-WiL ตาม URL:http://www.sti.or.th/wil.php 
2  Facebook Fanpage : WiL โรงเรยีนในโรงงาน ซึง่ดแูลโดยเจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ สวทน.
3  Youtube ในช่อง WiL โรงเรยีนในโรงงาน ซึง่ม ีคลิปสัมภาษณ์รุ่นพ่ีในโครงการ (นกัเรียน 

เข้าร่วมโครงการ WiL บรษิทัสตาร์ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงปัจจุบันก�าลังศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี)  
ตาม URL:https://youtu.be/F5CzujJCFpk
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แผนการด�าเนินงาน
โครงการ STI WiL5

ช่วงเวลาของขั้นตอนต่างๆ

มิ.ย.-ส.ค.

ประชาสัมพันธ รอบที่ 1 สอบคัดเลือก ทำสัญญา เดินทางทำงาน ณ บริษัท

ประชาสัมพันธ รอบที่ 2 เตรียมเอกสาร และความพรอม

1

ก.ย.-พ.ย.
2

ธ.ค.-มี.ค.

3

เม.ย.
4

พ.ค.

5

1

2

รายละเอียดของแต่ละช่วงเวลา

ระยะเวลา กิจกรรม
มิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงเวลาทีส่ถานประกอบการร่วมกบัวทิยาลัยเทคนคิ จะลงไป 

ประชาสัมพันธ์โครงการรอบที่ 1 ณ โรงเรียนเครือข่าย หรือ  
มีข ้อมูลประชาสัมพันธ ์ที่ เว ๊บไซต ์ของ สวทน. หรือของ
มหาวิทยาลัย บางสถานประกอบการจะเริ่มรับสมัครนักเรียน 
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงนี้

กันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์รอบที่ 2 ณ เขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นวงกว้าง และเริ่มเปิดการรับสมัคร
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ หรือบางสถานประกอบการจะมีการ
รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
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ส�าหรับครูแนะแนว

ระยะเวลา กิจกรรม
ธันวาคม – มีนาคม เป็นช่วงเวลาการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และท�าสัญญา 

เข้าร่วมโครงการของนักเรียน รวมถึงการท�าความเข้าใจกับ 
ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

เมษายน เตรยีมเอกสารส�าหรบัการลงทะเบยีนเรยีน ปวส. และการนดัหมาย 
เข้าสถานประกอบการ

พฤษภาคม เริ่มงาน ณ สถานประกอบการ

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่ส�าคัญ คือ

หมายเหต:ุ ตดิตามข้อมลูโครงการ STI-WiL ที ่www.sti.or.th/wil.php ในทกุช่วงเวลา

ตองการเรียน
แตขาดทุนทรัพย

มีความอดทนสูง 
เนื่องจากตองไปทํางาน

หางไกลบาน

หากนักเรยีนท่ีมีคณุสมบตัเิบ้ืองตน
เหลานี ้คณุครสูามารถแนะแนว
โครงการ STI-WiL ใหกบั

เด็กกลุมน้ีได

ตองการทํางานไปดวย
เรียนไปดวย 

1

2

3

4
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ขั้นตอนการเข้าร่วม
โครงการ STI WiL6

1. การส่งใบสมัคร 

ทั้งแบบ online หรือ ส่งที่ครูแนะแนว ทั้งนี้ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ ผ่าน http://www.sti.or.th/wil.php หรือ facebook โครงการ เช่น ก�าหนด
วันสอบ ศูนย์สอบตั้งอยู่ที่ไหน ต้องเดินทางไปอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ควรเตรียม
ตัวอย่างไร แต่งกายแบบไหน 

2. การสอบคัดเลือก 

สอบข้อเขียน สอบปฏบัิต ิและสอบสมัภาษณ์ จากตวัอย่างการสอบท่ีผ่านมานัน้ (ปี 2559-61)  
สถานประกอบการต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานความรู้ของนักเรียน เพราะแต่ละโรงเรียนม ี
การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะเน้นที่ความตั้งใจของนักเรียนเป็นหลัก

การสอบ รายละเอียด
วิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะค�าถามจะเกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หาร แปลงหน่วย 

คิดเศษส่วน ร้อยละ ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานการค�านวณ  
อาจมีค�านวณ สมการง่ายๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจเบื้องต้น

วิชาภาษาอังกฤษ ลักษณะค�าถามจะเกี่ยวกับค�าศัพท์ง ่ายๆ ที่ใช ้หรือเห็นใน 
สถานประกอบการ เพื่อถามความหมาย เนื่องจากหากเข้าไปใน
สถานประกอบการจะได้เข้าใจความหมาย เช่น start stop หรือ  
ถามความหมายของสี บทสนทนาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 

วิชาความเข้าใจพื้นฐาน เป็นการทดสอบความเข้าใจ ตรรกะ หรือการเรียงล�าดับ 
ความส�าคัญ ซึ่งไม่มีผิด ไม่มีถูก แต่เป็นการวัด IQ ของแต่ละคน
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การสอบ รายละเอียด
สอบปฏิบัติ/ทดสอบ

ร่างกาย
ขึ้นกับแต่ละสถานประกอบการ เช่น
• อุตสาหกรรมยาง จะมีการทดสอบก�าลังแขน หลัง และ

ดูว ่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังหรือไม่ เพราะต้องท�างาน 
ในโรงงานทีใ่ช้แรง ดังนั้นหากร่างกายไม่พร้อม ไม่สามารถ 
เข้าสถานประกอบการได้

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการทดสอบการใช้มือ 
เนือ่งจากอตุสาหกรรมนี ้ต้องการพนกังานทีม่คีวามละเอยีด 
มือเบา

• บางอุตสาหกรรมก็จะไม่มีการทดสอบในส่วนนี้  เช ่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สอบสัมภาษณ์ ฝ่ายสรรหาพนักงานของแต่ละบริษัทจะเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียน
ท่ีสนใจ โดยค�าถามนั้นจะเน้นถามเกี่ยวกับความต้ังใจในการ 
เข้าร่วมโครงการฯ ความอดทนของการมาท�างานที่ไกลจากบ้าน 
และความสามารถในการสื่อสาร เมื่อถามแล้วสามารถตอบได้ 
เข้าใจค�าถาม ดังนัน้ ต้องมสีติในการต้ังใจฟังค�าถาม เพือ่จะได้ตอบ  
โดยไม่ต้องตั้งใจเตรียมค�าตอบมา แต่ให้ตอบจากความรู้สึกของ
ตนเองจริงๆ 

3. การเตรียมตัวเมื่อสอบผ่านการคัดเลือก 

1  แจ้งผลแก่ผู้ปกครองเพื่อสอบถามความคิดเห็น หากผู้ปกครองไม่อนุญาต ให้ปรึกษากับ
ครูแนะแนว เพื่ออธิบายลักษณะของโครงการให้แก่ผู้ปกครองเข้าใจ หรือเปิดคลิปรุ่นพี่ที่เข้าร่วม
โครงการให้ผู้ปกครองดู 

2  ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ เช่น การนัดหมายท�าสัญญา (วัน เวลา สถานท่ี และ
เอกสารในการท�าสัญญา) รวมถึงการนัดหมายเดินทางไปยังสถานประกอบการ (วัน เวลา สิ่งที่ 
ต้องเตรียม) ผ่านเว๊บไซต์ www.sti.or.th/wil.php ท้ังนี้การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อน 
เข้าสถานประกอบการนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท
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ก�าหนดการ วันที่ สถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
เดินทางมารายงาน

ตัวเข้าค่ายฯ
22 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
1. หากมาโดยรถยนต์ส่วนบคุคล  

เ ม่ื อ ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานีแล้วให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่

2. ห า ก ม า โ ด ย ร ถ โ ด ย ส า ร  
เมื่อถึงสถานีขนส่ง ให้ติดต่อ
เจ ้าหน ้าที่  ติดต ่อที่ เบอร ์  
081-xxxx

เข้าค่ายเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้า
สถานประกอบการ

23 - 27 เม.ย. 
2561

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

1. การแต่งกาย
• เส้ือยืดสีขาว และเส้ือยืด 

สีด�าหรือกรมท่า
• กางเกงขายาวสีสุภาพ  

ไม่ขาด (อนญุาตให้ใส่กางเกง
ยนีส์ หรอืกางเกงวอร์มได้)

• ถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบ
2. อุปกรณ์การเรียน

• เครื่องเขียน 

เดนิทางและรายงาน
ตวัเข้าหอพกั

โปรเกรส แมนชัน่ 
ของ บรษิทักูด๊เยยีร์ 

28 เม.ย. 2561 หอพักโปรเกรส 
แมนชั่น 

1. ตรวจสอบกระเป๋าสมัภาระให้
เรียบร้อย

2. เดินทางโดยรถตู้ มีเจ้าหน้าที่
เป็นผู้น�าทางไป

เข้าท�างาน ณ 
บริษัท กู๊ดเยียร์ 

2 พฤษภาคม 
2561

บริษัท กู๊ดเยียร์  
(ประเทศไทย) 

จ�ากัด
หมายเหต ุ: โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่อกสารแนบท้าย

ตวัอย่างก�าหนดการรายงานตวัและเข้าค่ายเตรยีมความพร้อมส�าหรบันกัเรยีน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ WiL Goodyear ปี 2561
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เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดสิ่งที่จะต้องเตรียมในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าหอพักนักศึกษา
1  เครื่องนอนส่วนตัว เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน
2  ชุดล�าลอง รองเท้าฟองน�้า และชุดส�าหรับช่วงเวลาท�ากิจกรรมและพักผ่อนในหอพัก
3  อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น เช่น ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
4  อุปกรณ์ประกอบการศึกษา เช่น สมุด เครื่องเขียน และอื่นๆ
5  ของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องอาบน�้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู แปรงสีฟันและยาสีฟัน 
6  อุปกรณ์รับประทานอาหาร กระติกน�้า หรือแก้วน�้าดื่มส่วนตัว
7  ยาทากันยุง ยาหม่อง ยารักษาโรคส�าหรับผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

ระเบียบข้อบังคับ
1  ในระหว่างการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมฯ ทางโครงการ ให้พักที่หอพักที่ทางโครงการ

ได้ท�าการจัดสรรไว้ให้เท่านั้น
2  ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามเล่น

การพนันทุกชนิดในหอพัก ห้ามออกจากหอพักยามวิกาล โดยไม่ได้รับอนุญาต
3  ห้ามนักศกึษาเข้า – ออก สถานทีป่ฏบิตังิานหรือสถานทีพั่กเองโดยพลการ ไม่ว่าเวลาใด

ก็ตาม หากมีเหตุจ�าเป็นจริงๆ ต้องส่งใบอนุญาตออกนอกสถานที่เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการ
ทราบเพื่อรับการพิจารณาและด�าเนินการต่อไป
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ตัวอย่างข้อมูล
การด�าเนินโครงการ STI-WiL จนถึงปัจจุบัน (ปี 2561)7

สถานประกอบการ วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา จ�านวนนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

บริษัทสยามมิชลิน 
จ�ากัด

(2555-2561)

• วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ มทร. 
ล้านนาเชียงใหม่

• วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ปวส. 144 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่

ปริญญาโท 8 คน

บริษัทโซนี่ 
ประเทศไทย จ�ากัด

(2560-2561)

• วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
• วิทยาลัยเทคนิค

ปทุมธานี

ปวส. 279 คน

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

• มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ปริญญาโท 17 คน

บริษัท กู๊ดเยียร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด

(2560-2561)

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ปวส. 40 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 4 คน
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ตัวอย่างข้อมูลการด�าเนินโครงการ STI-W
iL จนถึงปัจจุบัน (ปี 2561)

27
คู่มือโครงการ STI-WiL 

ส�าหรับครูแนะแนว

สถานประกอบการ วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา จ�านวนนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

บริษัท ชิน-เอทซุซิลิ
โคนส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
(2560-2561)

วิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด

ปวส. 20 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท 2 คน

บริษัท คอนติเน
นทอล ไทร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
(2561)

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปวส. 20 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 2 คน
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ค�าถาม
ที่พบบ่อยจากนักเรียน8

ค�าถาม ค�าตอบ
ขั้นตอนการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร
1. ยื่นใบสมัคร 
2. ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่สอบ 
3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
4. ประกาศผลการคัดเลือก 
5. ท�าสัญญาเข้าร่วมโครงการ 
6. เข้าปฏบิตังิานและเรยีนในสถานประกอบการ

โครงการนี้แบ่งเวลาเรียน
และเวลาท�างานอย่างไร

นักเรียนจะต้องท�างาน 5-6 วัน (แล้วแต่ 
สถานประกอบการ) และเรียน 1 วัน หรือ 
เรียนหลังเลิกงานตอนเยน็ และได้หยดุพัก 1 วนั 

เมื่อสอบผ่านแล้ว 
มีค่าใช้จ่ายในการท�าสัญญาหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการท�าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าเจ็บป่วยระหว่างอยู่ในโครงการ
ต้องท�าอย่างไร

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องท�าประกัน
สุขภาพของบริษัท ดังนั้น สามารถใช้สิทธ ิ
ในการเข้ารับการรักษาได้

ถ้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 
สามารถกลับบ้านได้หรือไม่

นักเรียนกลับได้ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ วันหยุดประจ�าป ี หรือช ่วงที่ 
สถานประกอบการปิดเครือ่งจกัรเพือ่ซ่อมบ�ารุง

เมื่อเรียนจบ ปวส. 
แล้วจะสอบเข้าเรียนต่อสาขาใดได้บ้าง

เมือ่เรยีนจบ ปวส. แล้ว สามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในคณะวศิวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
ครศุาสตร์อตุสาหกรรมได้ ซึง่จะเป็นการเรยีนต่อ 
ในระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง (ใช้เวลา
เรยีน 3 ปี) โดยสามารถสอบเข้าทีม่หาวิทยาลยั
เทคโนโลยทีกุแห่ง เช่น มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น



8

ค�าถามที่พบบ่อยจากนักเรียน
29

คู่มือโครงการ STI-WiL 
ส�าหรับครูแนะแนว

ค�าถาม ค�าตอบ
เมื่อเรียนจบ ปวส. แล้วหากต้องการ
ท�างานต่อ จะสมัครที่เดิมได้หรือไม่

เมื่อเรียนจบ ปวส. แล้ว น้องสามารถเลือกท่ี
จะสมัครงานกับบริษัทเดิม หรือ ไปท�างานที่
บริษัทอ่ืนได้ ทั้งนี้ น้องจะได้รับใบรับรองการ
ท�างานในสถานประกอบการ 2 ปี ตดิตวัไปด้วย

ติดตามข้อมูลโครงการได้จากช่องทางใดบ้าง นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ 
1. http://www.sti.or.th/wil.php
2. Facebook Fanpage : WiL “โรงเรียน 

ในโรงงาน”
3. สอบถามรุ่นพี่ในโครงการ

มีบริษัทใดเปิดรับบ้างในแต่ละปี นักเรียนต ้องคอยติดตามข ้อมูลข ่าวสาร
โครงการ ท้ังจากครูแนะแนว หรือช่องทางต่างๆ  
ตามทีแ่จ้งไว้ เนือ่งจากการตดัสนิใจรบันกัเรยีน 
เข้าร่วมโครงการนัน้ มขีัน้ตอนในการพจิารณา
จากผู้บริหารของแต่ละบริษัท จึงไม่สามารถ
ก�าหนดจ�านวนและบริษัทที่เปิดรับในแต่ละปี



30 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

การส�ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษา ปวส. จากบริษัทต่างๆ ที่มีต่อโครงการ STI-WiL 9

นายณัฐฉัตร สาวิชชโก (น้องณัฐ)
อดีตนักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ระดับ ปวส. 
ปีการศึกษา 2556 (รุ่น 1) มทร. ล้านนา

ปัจจุบัน: 
ก�าลังศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี  เทียบโอน ชั้นปีที่ 3 มทร. ล้านนา
และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของ บริษัท สยามมิชลิน จ�ากัด 
โครงการ Michelin Talent Academy 

“โอกาสหลงัจากจบ ปวส. มชิลนิให้โอกาสและทางเลอืกกับเรา ซ่ึงไม่ได้ผกูมดั

ให้ท�างานต่อกับมชิลนิ หากสนใจท�างานต่อกับมชิลนิก็สามารถท�าได้ หรือสนใจ

อยากออกไปเรยีนต่อหรอืหาความรูเ้พิม่เตมิก็สามารถท�าได้ ซ่ึงผมก็ตดัสนิใจ 

ไปเรยีนต่อในตอนนัน้ โดยเลอืกเรยีนต่อวศิวกรรมอตุสาหการ เทียบโอนของ 

มทร.ล้านนา ซึง่ตอนน้ีอยูปี่สดุท้ายได้รบัโอกาสมชิลนิอีกครัง้หนึง่ให้เข้าร่วม

โครงการสหกิจ เป็นระยะเวลาทัง้หมด 6 เดือน เพือ่จบหลกัสตูร ป.ตร ีและ 

ม ีplan ต่อว่าจะร่วมต่อโครงการมชิลนิ ป.โท ต่อไปเลย ในบทบาทของครพูีเ่ลีย้ง 

เรยีน ป.โท ด้วย และฝึกประสบการณ์ต่างๆ ในโรงงานด้วย”

1

2

3
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การส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ปวส. จากบริษัทต่างๆ ที่มีต่อโครงการ STI-W
iL 

31
คู่มือโครงการ STI-WiL 

ส�าหรับครูแนะแนว

นายอดิเทพ บุตรตะเคียน (น้องโจ้)
อดีตนักศึกษาโครงการ WiL-Stars microelectronics ระดับ ปวส. 
ปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มทร.ล้านนา

ปัจจุบัน:
ก�าลงัศกึษาอยู่ระดบั ป.ตร ีเทียบโอน ชัน้ปีที ่3 โครงการบัณฑติพนัธุใ์หม่  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชัน จ�ากัด

“จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในโครงการ STI-WiL ท�าให้รู้ว่าการเรียน 

เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่า คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได ้

ลงมอืท�ามากกว่าการเรียนอยูแ่ต่ในห้องเรยีนอย่างเดยีว อกีทัง้การได้ท�างาน 

หรอืฝึกงานจะเป็นการปรูากฐานประสบการณ์ให้กับการท�างานในอนาคต 

ทั้งในเรื่องการฝึกฝีมือหรือทักษะ ฝึกความอดทน ความขยันและ 

ความรบัผดิชอบ ซึง่จากประสบการณ์ท�าให้ผมเกิดความคดิอย่างหนึง่ทีว่่า 

น้อยคนนักทีจ่ะได้รบัโอกาสอะไรหลายอย่าง บางคนไขว่คว้าแทบตายยงัได้

มายาก บางคนอยูน่ิง่ตายเป็นซากก็ได้โอกาสนัน้มา แต่เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุ

มโีอกาสอยูใ่นมอื จงอย่าขย�ามนัท้ิงหรือวางมนัให้นิง่อยูต่รงนัน้ แต่จงหยบิ

มนัขึน้มาดูและใช้โอกาสน้ันให้เกดิประโยชน์สงูสุดท้ังกบัตวัคณุและผู้อืน่”

1

2

3
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นายอัจฉริยะ เด่นดวง (น้องเก๊ะ)
อดีตนักศึกษาโครงการ WiL-Stars microelectronics ระดับ ปวส. 
ปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.
ล้านนา

ปัจจุบัน:
ก�าลังศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง  
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) มทร.ธัญบุรี

“ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆ มากมายจากโครงการ  

STI-WiL ในด้านการเรียนก็ท�าให้เรารู้ถึงงานที่จริงแล้วควรปฏิบัติอย่างไร 

การท�างาน เราจะสามารถอยู่ในโรงงานได้อย่างไร และต้องท�าอย่างไร 

จึงจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้”

1

2

3



9

การส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ปวส. จากบริษัทต่างๆ ที่มีต่อโครงการ STI-W
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33
คู่มือโครงการ STI-WiL 

ส�าหรับครูแนะแนว

นายพีรวิชญ์ จั่นมุกดา (น้องโอ๊ต)
นักศึกษา WiL-GOODYEAR ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
ศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม  จ.ตาก

“ส�าหรับน้องที่ต้องการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ต้องการเรียนรู้และท�างาน 

จากสถานทีจ่รงิ ฝึกความรบัผดิชอบต่อการเรยีนและการท�างาน ขอเชญิน้องๆ  

มาสมคัรโครงการ WiL กนัเยอะๆ นะครบั เพราะโครงการ WiL เป็นโครงการ

ที่ท�าให้เรารู ้จักเพื่อนใหม่และฝึกการอยู่ร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ 

ด้วยตัวเอง นะครับ”

1

2
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นายสุรศักดิ์ นามวิชา (น้องทัด)
นักศึกษาโครงการ WiL-Shin-etsu ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ 

“เป็นโครงการท่ีให้โอกาสทางการศึกษา และอนาคต ในการท�างาน 
ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้มากและทกัษะในการเรียนรู้การท�างาน
ในการท�างานจริง”

1

2
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การส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ปวส. จากบริษัทต่างๆ ที่มีต่อโครงการ STI-W
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35
คู่มือโครงการ STI-WiL 

ส�าหรับครูแนะแนว

หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ STI-WiL 

• สถานประกอบการ จ�านวน 10 แห่ง
• เครือข่ายสถาบันการศึกษา: 8 มหาวิทยาลัย และ 6 วิทยาลัยเทคนิค
• หน่วยงานภาครัฐ 



ตมิตามข่าวสารเพิม่เตมิได้ท่ี 
www.sti.or.th/WiL




