
ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 1 ) 
วนัที ่ 30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การระดมความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาความร่วมมือ
ทางวชิาการ 

2 อาจารย์วิรัช  กาฬภกัดี การพฒันาทุนมนุษยสู่์สังคมแห่งการเรียนรู้ลอดชีวติอยา่งย ั้งยนื 
3 อาจารย์วนัเกษม  สขุะพิบลูย์ การส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษากบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4 อาจารย์มจัรี  สพุรรณ การอบรมบรรยายพิ เศษในหัวข้อ “ความเ ช่ือมันและการ

สร้างสรรค์ไอเดียส าหรับนกัศึกษา Gen Y” โดยทีมวิทยากรจาก
กลุ่ม YE นครสวรรค ์

5 อาจารย์อจัจิมา  สมบตัิปัน การเรียนรู้วิธีการ กระบวนการ การผลิตสินคา้ ตั้งแต่การจดัหา
สัตถุดิบ การคิดค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผลิต โดย
ออกศึกษาขอ้มูลจากวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดันครสวรรค ์

6 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช การส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการ
ปฏิบติังาน 

7 อาจารย์เรวดี  วงษ์วฒันะ การท่ีนักศึกษามีสถานประกอบการรองรับส าหรับการออก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 
สรุปประเด็น  

1. นอกจากการจัดกาเรียนการสอนที่มุ่นเน้นสหกิจหรือ Wil แล้ว การจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
การวิเคราะห์สถานประกอบการที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานก็ส าคัญ เพราะถ้าออกไปแล้ว
นักศึกษาต้องได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง 

2. ข้อมูลหน่วยงานหรือสถานประกอบการก็ส าคัญอย่างน้อยก็จะเป็นพ้ืนฐานข้อมูลให้หลักสูตรทราบ
ได้ว่าหน่วยงานหรือสถานประกอบการใดท่ีนักศึกษาไปแล้วได้รับประโยชน์ 

3. การที่หน่วยงานมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ทั้งงาน และโครงการ ก็มาจากความเข้าใจ
ของสถานประกอบการด้วย เพราะถ้าสถานประกอบการเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วการมอบหมาย
งานหรือโครงงานก็จะเป็นประโยชน์ 

 
 
 



 
ด้าน WIL 

ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 2 ) 
วนัที ่ 2  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องเรียน 222 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์จารุวรรณ  กมลสนิธุ์ การจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษานานาชาติ 
2 อาจารย์ทิพย์สดุา คงเมือง การลงพื้นท่ีสมภาษณ์หน่วยงานและองคก์ร ในองค์การและการ

จดัการ 
3 อาจารย์นาตยา  สเุมธโชติเมธา สหกิจศึกษา เป็นการศึกษาท่ีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับ

สถานประกอบการ 
4 อาจารย์พงศกร  งามสม การฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุพลาซ่า โดยจัด

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติังานดา้นการจดัการงานแม่บา้น 
5 อาจารย์ชตุิมา  พราหมณนนัท์ การออกสหกิจศึกษาเป็นจะเน้นประสบการณ์ท่ีได้จากการ

ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
6 อาจารย์ปานทิพย์  แสนสง โครงการสัมมนาภายในเร่ืองการบัญชีการเงิน เร่ือง “ความ

แตกต่างระหวา่งบญัชีการเงินกบับญัชีบริหาร” 
7 อาจารย์จกัรพนัธ์  จนัทร์เขียว การศึกษาคน้ควา้ พรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์การกระท าผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และ
กฎหมายอิเล็กทรอนิคส์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

 
สรุปประเด็น  

1. การฝึกทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาได้มาก อย่างน้อยที่สุดหากไปแล้วพบกับสถานการณ์ที่แตกต่างนักศึกษาก็จะสามารถปรับ
หรือประยุกต์ใช้ได้ 

2. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือที่เรียกว่าทักษะทางปัญญาส าคัญ ควรสอนนักศึกษาด้วยเพราะใน
บางครั้งบางสถานการณ์อาจมีบางเหตุการณ์ที่นักศึกษาไม่เคยเจอหรือไม่เคยเรียนมาก่อนเขาจะได้
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 

3. ทักษะด้านภาษาปัจจุบันนี้ก็ส าคัญมาก เพราะทุกหน่วยงานใช้และยิ่งเป็นภาษาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเฉพาะทางยิ่งมีความส าคัญมาก ดังนั้นทุกหลักสูตรต้องเตรียมความพร้อมนักศึกษาเกี่ยวกับ
ศัพท์ทางวิชาชีพของตนเองด้วย 

4. คู่มือการปฏิบัติที่ศูนย์สหกิจจัดท าและแจกให้กับนักศึกษาส าคัญ จริงแล้วไม่ควรต้องรอให้ออกจึงค่อย
ทราบข้อมูล หลักสูตรสามารถแจ้งรายละเอียดและสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก่อนได้ โดยดูจาก
รายละเอียดของข้อมูลในเล่มคู่มือได้ 

 



 
ด้าน WIL 

ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 3 ) 
วนัที ่ 25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ชมปณสักาญน์  ศภุวงค์ธนากานต์ การจดัการศึกษามีประสบการณ์โดยตรงกบัการปฏิบติังาน

จริงในสถานประกอบการณ์ 
2 อาจารย์สณัฐิติ  สงวนวงศ์ การฝึกปฏิบติัการจดัโตะ๊อาหารแบบตะวนัตกและการผสม

เคร่ืองด่ืม โดยจดักิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติังานดา้น
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3 อาจารย์เยาวเรศ  กาฬภกัด ี การก าหนดหัวขอ้การท างานให้นักศึกษาใช้ภาษา JAVA 
ในการพฒันาโปรแกรมเพื่อ implement โครงสร้างขอ้มูล
ในรูปแบบต่างๆ 

4 อาจารย์เกวลี  อินมลูน้อย การเรียนรู้หลกัการปฏิบติังานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
บริการจากผูมี้ประสบการณ์โดยตรง โดยจักโครงการ
ศึกษาดูงาน “มหกรรมงานโรงแรมคร้ังยิ่งใหญ่ Thailand 
Hotel job Fair 2017” 

5 อาจารย์ชมานนท์  นาถาบ ารุง การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา ดา้นการพฒันาอาชีพ 
6 อาจารย์ณฎัฐาพร  มีโชติ การเพิ่มเติมด้านประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ

และการพฒันาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบท่ีมีคุณค่า
เหนือกวา่การฝึกงาน 

7 อาจารย์สพุจน์  วงค์ด ี เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้ งภาคเอกชนและ
ภาครัฐไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

สรุปประเด็น  
1. การพัฒนานอกจากวิชาการและวิชาชีพแล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ก็ส าคัญมากเช่น เรื่องทักษะการ

สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทักษะการน าเสนองานยิ่งมีความส าคัญมาเช่นกันเพราะนักศึกษา
ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ค่อนน าเสนอ หลายคนไม่เคยน าเสนอ ดังนั้นต้องฝึกและให้นักศึกษาทดลอง
น าเสนอ อาจมอบหมายในรายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ เพ่ือเวลาน าเสนอความคืบหน้าของงานจะได้ท าได้ 

2. ควรต้องแจ้งคุณสมบัติให้นักศึกษาทราบ เพราะจะได้เตรียมความพร้อม ยิ่งถ้าทราบได้ว่าจะปฏิบัติงาน 
WiL หรือสกิจ ในหรือต่างประเทศได้ด้วยจะดีมากเพราะการเตรียมความพร้อมมีความซับซ้อน
แตกต่างกัน 

3. ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการก็มีความส าคัญ ถ้าเป็นการ MOU ได้จะดีเพราะอย่างน้อยจะมี
หลักฐานเกี่ยวกับความร่วมมือกันทางวิชาการ 

 



 
ด้าน WIL 

ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 4 ) 
วนัที ่ 22  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.ดไนยา  ตัง้อทุยัสขุ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐานและ

ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2 อาจารย์สกุญัญา  หนองกาวี การใช้งานโปรแกรม Microsoft office และเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตส าหรับงานธุรการในส านกังานของหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

3 อาจารย์อรวรรณ  เกิดจนัทร์ การจดัตั้งบริษทัจ าลองในการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวและการมี
มคัคุเทศกใ์หข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

4 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลเชิงลึกในหน่วยงาน เพื่อน ามาวิจยัในการ
จดัการธุรกิจ  

5 อาจารย์จิตดนยั  คณะบตุร ส ร้ า ง ค ว า มสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง ส ถ านประ กอบก า ร แล ะ 
สถาบนัอุดมศึกษาผา่นนกัศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารยนิ์เทศ 
อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือท่ีกวา้งขวาง 

6 อาจารย์วิรัช  กาฬภกัดี การท าโครงงานพัฒนาโปรแกรมเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัส
ขอ้ความ 

7 อาจารย์ทิพย์สดุา  คงเมือง การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาในระบบ
อุดมศึกษาตามหลกันิยมในระดบันานาชาติ 

 
สรุปประเด็น  

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันโครงงานก็ส าคัญ เพราะจะเป็นตัวสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและคุณภาพด้วย แต่ต้องให้นักศึกษาตระหนักและวางแผน 

2. โครงงานส าคัญเพราะเกิดจากการคิดและต้องการโดยสถานประกอบการที่ต้องการให้นักศึกษาช่วยท า
ระหว่างปฏิบัติงาน โครงงานด้าน IT จะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าโครงงานด้านสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะทางด้านสาขาวิชาชีพ เช่น บัญชี การที่จะท าออกมาแล้วเห็นผลชัดเจนนั้นค่อนข้างยาก แต่
ก็สามารถท าได้  

3. อาจารย์นิ เทศจากหลักสูตรต้องคอยให้ค าแนะน านักศึกษาตั้งแต่ต้น เพ่ือให้โครงงงานนั้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งแข่งขันต่อในเวทีต่างๆ ได้ 

 
 
 



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 5 ) 
วนัที ่ 13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องเรียน 133 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ปานทิพย์  แสนสง การจดัการศึกษาแบบ Wil จะช่วยท าให้มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต

ออกมาได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้ น
มหาวิทยาลยัตอ้งให้ความส าคญัช่วยสนับสนุนและควรจะตอ้ง
ติดตามผลการด าเนินงานของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2 อาจารย์สกุญัญา  หนองกาวี ใหน้กัศึกษาไปศึกษาขอ้มูลในเร่ืองศิลปวฒันธรรมของจงัหวดั
นครสวรรค ์และน ามาออกแบบโปรเตอร์/แบนเนอร์
ศิลปวฒันธรรมของจงัหวดันครสวรรค์ 

3 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช พฒันาการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการในการท างานรูปแบบสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลยัให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
คือ การมีหน่วยงานกลางท่ีเทียบเท่าและดูแลคณะเพื่อรับผิดชอบ
สหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4 อาจารย์อจัจิมา  สมบตัิปัน การอบรมและการจดบนัทึก สมุดบนัทึกบญัชีรับ – จ่ายส่วนตวั 
5 อาจารย์วนัเกษม  สขุะพิบลูย์ การพฒันาหลกัสูตร มหาวิทยาลยัควรมองให้รอบดา้นให้ครบทุก

มิติเพื่อความย ัง่ยืนของหลกัสูตรฉะนั้นในการพฒันาหลักสูตร
ทั้งหลายควรตอ้งให้ความส าคญักบัภาคธุรกิจหรือความตอ้งการ
ของตลาดและองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

6 อาจารย์เยาวเรศ  กาฬภกัด ี การพฒันาระบบสารสนเทศใช ้MS access เป็นฐานขอ้มูล 
7 อาจารย์ปิยะวดี  หาดแก้ว มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานดูแลผูรั้บผิดชอบส่วนกลางควรมี

การติดตามเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาและส าหรับในบางสถานประกอบการท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนเพื่อ
เขา้ไปท าความเขา้ใจหรือแกไ้ขปัญหาไม่ใหติ้ดตามมาในภายหลงั 

 
  



สรุปประเด็น  
1) การจดัการศึกษาแบบ Wil จะช่วยท าให้มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตออกมาไดต้รงความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน  
 2) การจดัการเรียนการสอน โดยใหน้กัศึกษาไปศึกษาขอ้มูลดว้ยตวัเอง การจดัการอบรม และ

การพฒันาระบบสารสนเทศ 
 3) พฒันาการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการในการท างานรูปแบบสหกิจ ในการพฒันาหลกัสูตร 

มหาวิทยาลยัควรมองให้รอบดา้นให้ครบทุกมิติ เพื่อความย ัง่ยืนของหลกัสูตรฉะนั้นในการ
พฒันาหลักสูตรทั้ งหลายควรต้องให้ความส าคัญ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ งหน่วยงานดูแล
ผูรั้บผดิชอบส่วนกลางควรมีการติดตามเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา 

  



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 6 ) 
วนัที ่ 24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การจดัท าโครงงานลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริงและ

น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ 

2 อาจารย์ชมปณสักาญน์  ศภุวงค์ธนากานต์ การส่งผ่านระหว่างบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจไปสู่การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยคุณลักษณะท่ีมุ่ง
ศึกษา คือ ความสามารถในการท างานของบณัฑิต 

3 อาจารย์สพุจน์  วงค์ด ี การปฏิบติังานบณัฑิต ตามการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดแ้ก่ สถานประกอบการ นกัวิชาการ และนกัศึกษา โดย
ให้ความส าคญักบัอิทธิพลของโลกาภิวฒัน์ และความเป็น
สากลท่ีส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑิต 

4 อาจารย์จกัรพนัธ์ จนัทร์เขียว การศึกษาระบบเครือข่ายจริงขององค์กรต่างๆ และน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์การเช่ือมต่อ และตรวจสอบสัญญาณ 

5 อาจารย์อรวรรณ เกิดจนัทร์ การพัฒนาบัณฑิต โดยการศึกษาว่า บัณฑิตจะต้องมี
คุณลักษณะทัว่ไปอะไรบ้างจึงจะสามารถปฏิบติังานใน
สถานประกอบการ 

6 อาจารย์ณฎัฐาพร  มีโชติ การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต ผา่นวิธีท่ีมีลกัษณะของ
การสร้างขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้วิธีการ
ประเ มินผลการเ รียน รู้อย่างหลากหลายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

7 อาจารย์ชมานนท์  นาถาบ ารุง คุณลักษณะของบณัฑิต โดยคุณภาพบณัฑิตเป็นผลลพัธ์
ของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และเป็น Combination 
ขององคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทกัษะ (2) คุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล และ (3) ความรู้ 

 
 
 
 



สรุปประเด็น 1) การพฒันาบณัฑิต ตั้งดูวา่บณัฑิตจะตอ้งมีคุณลกัษณะทัว่ไปอะไรบา้ง เพื่อเป็นการพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑิต โดยคุณภาพบณัฑิตเป็นผลลพัธ์ของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
ก่อนท่ีจะส่งผา่นบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจไปสู่การปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

 2) การพฒันาบณัฑิต โดยการท่ีให้บณัฑิตศึกษาและเรียนรู้ อย่างเช่น การจดัท าโครงงานให้
บณัฑิตลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริง การศึกษาระบบเครือข่ายจริงขององคก์รต่างๆ และ
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ฯลฯ เป็น Combination ขององคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทกัษะ (2) 
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล และ (3) ความรู้ เป็นคุณลกัษณะของบณัฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 7 ) 
วนัที ่ 15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์จารุวรรณ  กมลสนิธุ์ ลักษณะของสถานประกอบการ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ลกัษณะของการปฏิบติังานกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัศึกษา 
โด ย เฉพ า ะก า รพัฒน าบัณ ฑิ ต ใน ส่ วนของทัก ษะห รื อ 
ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

2 อาจารย์เรวดี  วงษ์วฒันะ การศึกษาคุณภาพของบณัฑิตด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ในหลกัสูตร ของสถาบนัศึกษา 

3 อาจารย์มจัรี  สพุรรณ การเรียนรู้ระบบงานจริงโปรแกรมระบบงาน E-commerce ผา่น
ระบบออนไลน์ และ Application ต่างๆ 

4 อาจารย์วิรัช  กาฬภกัดี การจดัท าโครงงานโดยให้ลงพื้นท่ีไปศึกษาระบบงานต่างๆ ท่ี
สนใจ ในมหาวิทยาลยัเจา้พระยา และน ามาวิเคราะห์ออกแบบ
โปรแกรมเชิงวตัถุ และเขียนโปรแกรมตามท่ีออกแบบ 

5 อาจารย์ปานทิพย์   แสนสง การศึกษางานวจิยัต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6 อาจารย์เกวลี  อินมลูน้อย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานบณัฑิตท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ 
7 อาจารย์จิตดนยั  คณะบตุร การเปรียบเทียบคุณภาพของบณัฑิตทุกคณะ ในสถาบนัศึกษา ใน

มุมมองระหว่างบณัฑิต อาจารย ์และสถานประกอบการ โดยใช้
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นเกณฑ์อา้งอิงคุณภาพการศึกษา และ
คณะความพร้อมในการพฒันาบณัฑิตของสถาบนัศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย อาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดหวงั และ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมการผลิตและพฒันาคุณภาพ
บณัฑิต 

 
สรุปประเด็น 1) การศึกษาคุณภาพของบณัฑิตดา้นความสามารถ เพื่อการเปรียบเทียบคุณภาพของบณัฑิต

ทุกคณะ ในสถาบนัศึกษา ในมุมมองระหวา่งบณัฑิต อาจารย ์และสถานประกอบการ โดยใช ้
ลกัษณะของสถานประกอบการ และความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของการปฏิบติังานกบัการ
จดัการศึกษาของสถาบนัศึกษา 

 2) การเรียนรู้ระบบงานจริงโปรแกรมระบบงาน การศึกษางานวิจยัต่างๆ เป็นการพฒันา
บณัฑิตในส่วนของทกัษะหรือ ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

 



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 8 ) 
วนัที ่ 7  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องเรียน 222 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์จกัรพนัธ์ จนัทร์เขียว ใหน้กัศึกษากาท าโครงงาน การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์

ของหน่วยงานท่ีสนใจ 
2 อาจารย์สกุญัญา หนองกาวี การไปศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงประกอบกบัศึกษาประเด็นทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม และจดัโครงการสัมมนา
เพื่อเผยแพรองคค์วามรู้ 

3 อาจารย์สพุจน์  วงค์ด ี การจดักิจกรรมพฒันาการศึกษาในสาขาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู ้ประกอบ
วิชาชีพทั้ง 5 ดา้น โดยบูรณาการกบัการเรียนการสอน (กิจกรรม
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและก าหนดหัวข้อท่ีต้องการศึกษา อาทิ 
ลกัษณะการด าเนินงาน ประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ของกิจการและระดมแนวคิดเพื่อท าแบบสอบถามวดัทกัษะ
วชิาชีพทั้ง 5 ดา้นของนกัศึกษาโดยให้เจา้ของวิสาหกิจชุมชนเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม) 

4 อาจารย์ชตุิมา  พราหมณนนัท์ ในสภาวการณ์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั 
ท าให้การแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดยิ่งเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยทุกภาค
ส่วนคงต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อการพฒันาด้านคุณภาพ
สินคา้ การบริการ โดยเฉพาะคุณภาพบุคลากรของสถานศึกษา 

5 อาจารย์ทิพย์สดุา คงเมือง ความส าคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และ
ขบัเคล่ือนให้การศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา มุ่งเนน้การผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณและคุณภาพ มี
สมรรถนะ ทกัษะฝีมือ เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

6 อาจารย์มจัรี  สพุรรณ สหกิจศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกบัการท างาน 

7 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช วิธีการท่ีจะให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้นกัศึกษา เม่ือจบการศึกษาสามารถเขา้สู่สถาน
ประกอบการไดท้นัทีอยา่งมีคุณภาพ วธีิท่ีง่ายท่ีสุดคงตอ้งใชค้วาม
ร่วมมือกบัสถานประกอบการท่ีเป็นผูใ้ชน้กัศึกษา เป็นผูร่้วมหล่อ
หลอมความเป็นนกัศึกษานั้นดว้ย 



 
สรุปประเด็น 1) การจดักิจกรรมพฒันาการศึกษาในสาขา ให้นกัศึกษากาท าโครงงาน และการไปศึกษาดู

งานจากสถานท่ีจริงประกอบกบัศึกษาประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีการท่ีจะให้
นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้นกัศึกษา ในสภาวการณ์ท่ี
โลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ท าให้การแข่งขนัเพื่อความอยูร่อด เป็นส่วน
หน่ึงของการจดัการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการท างาน ของการสร้างคุณภาพ 
โอกาส ความร่วมมือ และขบัเคล่ือนให้การศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 9 ) 
วนัที ่ 23  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 
2 อาจารย์จารุวรรณ  กมลสนิธุ์ ความรู้และทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึง

จะเป็นเคร่ืองมือในการท าความเขา้ใจ อธิบายเหตุการณ์
หรือแกไ้ขปัญหาท่ีตามมา 

3 อาจารย์ชมปณสักาญน์  ศภุวงค์ธนากานต์ การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคม 
ผูเ้รียนตอ้งใช้ความคิด ความรู้สึก การลงมือท าดว้ยวิธีการ
ต่างๆ มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเ ดียวจึงต้อง
เก่ียวขอ้งทั้งคนและส่ิงแวดลอ้ม 

4 อาจารย์อจัจิมา สมบตัิปัน การลงพื้นท่ี วิสาหกิจชุมชน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ขอ้มูล เร่ืองการท าบญัชีตนัทุนเพื่อการตดัสินใจ 

5 อาจารย์วิรัช  กาฬภกัดี การใหจ้ดัท าโครงงานกลุ่มในรูปแบบของวิจยัเชิงประยุกต์
เ ร่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิ เทศสัมพันธ์ 
มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

6 อาจารย์ ดร.ดไนยา  ตัง้อทุยัสขุ ผลท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้คือประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ 
7 อาจารย์ปิยะวดี  หาดแก้ว เ ป็ น ก า ร เ รี ยน รู้ ท่ี สั มพัน ธ์ กับ คว าม เ ป็ น จ ริ ง ห รื อ

ชีวติประจ าวนั 
 
สรุปประเด็น 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ความรู้และทกัษะท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการท าความเขา้ใจ 
 2) การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงเพื่อปรับตวัเขา้กบัสังคม ผูเ้รียนตอ้งใช้ความคิด ความรู้สึก 

การลงมือท าดว้ยวธีิการ เช่น การลงพื้นท่ี วสิาหกิจชุมชน เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ขอ้มูล การ
ให้จดัท าโครงงานกลุ่มในรูปแบบของวิจยัเชิงประยุกต์เร่ือการพฒันาระบบสารสนเทศ เป็น
ตน้ ผลท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้คือประสบการณ์หรือความรู้ใหม่  เป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบั
ความเป็นจริงหรือชีวติประจ าวนั 

 
 
 
 



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 10 ) 
วนัที ่ 25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับ
ที่ 

อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

1 อาจารย์เยาว
เรศ   กาฬ
ภกัดี 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญสภาพจริง ปัญหาจริง โลกแห่งความความเป็นจริง 

2 อาจารย์วนั
เกษม สขุะ
พิบลูย์ 

การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ในการจดัการโลจิสติกส์ 

3 อาจารย์
ณฎัฐาพร  มี
โชติ 

การเรียนตอ้งมีความหมายกบัผูเ้รียน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และเกิดความใฝ่รู้ 

4 อาจารย์ปาน
ทิพย์   
แสนสง 

ผูเ้รียนตอ้งไดแ้กไ้ขปัญหา ตอ้งอาศยับุคคลอ่ืน ไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
และไดรั้บผลยอมรับกลบัจากการกระท านั้น 

5 อาจารย์ชตุิมา  
พราหมณนนัท์ 

การผสมกลมกลืนกนัระหวา่งประสบการณ์ท างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกบัการเรียน
ในห้องเรียนอาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจยั การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อ
สังคม การท างานในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

6 อาจารย์จิต
ดนยั  คณะ
บตุร 

การเรียนรู้ในเชิงวิชาการ กบัวิชาชีพเขา้ดว้ยกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการท างานซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตร 

7 อาจารย์จกัร
พนัธ์
 จนัท
ร์เขียว 

การสร้างสะพานเช่ืองโยงระหวา่งการศึกษาในปัจจุบนัของนกัศึกษากบัวิชาชีพในอนาคต
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้ละผสมผสานความรู้ทางทฤษฏีท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
กบัประสบการณ์การฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ 

 
  



สรุปประเด็น 1) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญสภาพจริง การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจริง ปัญหา
จริง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และเกิดความใฝ่รู้ ผูเ้รียนตอ้งไดแ้กไ้ขปัญหา พฒันาทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 

 2) ประสบการณ์ท างานทางวชิาชีพนอกหอ้งเรียนกบัการเรียนในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ใน
เชิงวิชาการ กบัวิชาชีพเขา้ด้วยกนัภายใตส้ภาพแวดล้อมของการท างานเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาในหลกัสูตร 

 3) การสร้างสะพานเช่ืองโยงระหว่างการศึกษาในปัจจุบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้จากการเรียนรู้กับประสบการณ์การฝึกปฏิบติัในสถาน
ประกอบการ 

ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 11 ) 
วนัที ่ 20  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องเรียน 222 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง เป็นทางเลือกทางหน่ึงในการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
2 อาจารย์วิรัช  กาฬภกัดี การศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการ

ไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ดว้ยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 อาจารย์ปานทิพย์  แสนสง การศึกษาท่ีผสมผสานกบัการปฏิบติังาน WIL 
4 อาจารย์ทิพย์สดุา  คงเมือง การเรียนการสอนรูแบบหน่ึงท่ีอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา 
5 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์นอกร้ัวมหาวทิยาลยัใหแ้ก่นกัศึกษา 
6 อาจารย์พงศกร  งามสม การทดลองใช้ความรู้ของนักศึกษาจากชั้นเรียนไปสู่การท างาน

จริงในสถานประกอบการ 
7 อาจารย์วนัเกษม  สขุะพิบลูย์ การเติมเต็มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นบณัฑิตท่ี

สมบูรณ์ พร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 
  



สรุปประเด็น 1) การพฒันาคุณภาพบณัฑิต ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกบัการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังาน 

 2) การศึกษาท่ีผสมผสานกบัการปฏิบติังาน WIL 
 3) การเรียนการสอนรูแบบหน่ึงท่ีอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน เป็นความร่วมมือระหวา่ง

สถานศึกษากบัหน่วยงานภายนอก 
 4) การทดลองใช้ความรู้ของนักศึกษาจากชั้นเรียนไป่สู่การท างานจริง เป็นการเติมเต็ม

ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์  
 

 
 
 
 
 

 
  



ด้าน WIL 
ประเด็น  การพฒันาคุณภาพบัณฑิตเพือ่การการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกบัการปฏิบัติงาน 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั : ( คร้ังที ่ 12 ) 
วนัที ่ 25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1 อาจารย์จารุวรรณ  กมลสนิธุ์ การคน้ควา้ตนเองของนกัศึกษาในโลกอาชีพ 
2 อาจารย์ชมานนท์ นาถาบ ารุง การเพิ่มโอกาสการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาของ

นกัศึกษา 
3 อาจารย์เรวดี วงษ์วฒันะ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ 
4 อาจารย์เยาวเรศ   กาฬภกัด ี สถานศึกษาควรจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้นกัศึกษา

ไดเ้ลือกความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
5 อาจารย์อรวรรณ เกิดจนัทร์ การสร้างความพร้อมในองคก์รท่ีจดัสหกิจศึกษาให้มีความ

พร้อมทุกดา้นก่อนท่ีจดัสหกิจศึกษา 
6 อาจารย์อจัจิมา  สมบตัิปัน การออกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการณ์ท่ีด าเนิน

กิจการตรงตามสายวชิาการบญัชี 
7 อาจารย์ชมปณสักาญน์ ศภุวงค์ธนากานต์ การติดตามประเมินผลการจดัสหกิจศึกษาคู่ขนานกบัการ

จัด เพื่อน าผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
จดัสหกิจศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
สรุปประเด็น 1) การคน้ควา้ตนเองของนกัศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษาเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ 
 2) สถานศึกษาควรจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้นกัศึกษาไดเ้ลือก  เพื่อเตรียมสร้างความ

พร้อมในองค์กรท่ีจดัสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมทุกดา้นก่อน ออกสหกิจศึกษาตามสถาน
ประกอบการณ์ 

 3) การติดตามประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา เพื่อน าผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการจดัสหกิจศึกษา 


