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คำนำ 

  
 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ โดยเป้าหมายใน
การจัดการความรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับการทำงานในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานก่อนเข้าทำงานจริงในบริษัท  
 ดังนั้น กลุ่มความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน จึงได้
เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาทักษะของคณาจารย์และนักศึกษาจากการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนปกติ 
เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการทำงาน
ของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้
 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังน้ี 

 กลุ่มการจัดการความรู้ WIL Team เกิดจากการรวมตัวกันของคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการนำความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ โดยนำทักษะการทำงานในชีวิตการทำงานท่ีแท้จริง
มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและสนับสนุนให้นักศึกษานำทฤษฎีท่ีเรียนรู้ในห้องเรียนไปฝึกปฏิบัติ ซ่ึงผู้เข้าร่วม
กลุ่มการจัดการความรู้ในคร้ังนี้ ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ และสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก รวมท้ังสิ้น 18 คน ให้ความสนใจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์ความรู้ท่ี 3 การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 อาจารย์ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน โดย อาจารย์นลิน สีมะเสถียร
โสภณ (คุณอำนวย) เป็นประธานในการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการกำหนดบทบาทและหน้าท่ีใน
การดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็น สมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL นำ
ประสบการณ์น้ัน ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังกำหนดองค์ความรู้หลักท่ีจำเป็นต่อการจัด
กิจกรรม KM มีการต้ังชื่อกลุ่มองค์ความรู้ และสรุปข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจากการประชุมดังกล่าว 
สมาชิกในกลุ่มองค์ความรู้มีความต้องการท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานให้
นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาท

หน้าที่ 

1 อาจารย์พงศ์ระพี  แก้วไทรฮะ ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ คุณวิศาสตร์ 

2 อาจารย์ภิญญา  ชัยสงคราม ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ คุณวิศาสตร์ 

3 อาจารย์กัญญาพิไล  กุญชรศิริมงคล การจัดการโรงแรม คุณกิจ 

4 อาจารย์ยุพาพร  กิจหว่าง การจัดการโรงแรม คุณลิขิต 

5 อาจารย์รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณประสาน 

6 อาจารย์นลิน  สีมะเสถียรโสภณ ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ คุณอำนวย 

7 อาจารย์คงศักดิ์  บุญอาชาทอง ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ คุณกิจ 

8 ผศ.ฉันทัช   วรรณถนอม การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณกิจ 

9 อาจารย์ปานฤทัย   เห่งพุ่ม การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณกิจ 

10 อาจารย์ชลลดา  ชวูณิชชานนท์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณกิจ 

11 ดร. ศิริเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา การจัดการท่องเที่ยว คุณเอื้อ 

12 ดร. กมลลักษณ์  โพธิพ์ันธุ์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณประสาน 

13 อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คุณกิจ 

14 ผศ.อลิสา  ฤทธิชัยฤกษ์ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คุณกิจ 

15 อาจารย์สริตา  พันธ์เทียน การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คุณกิจ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาท

หน้าที่ 

16 อาจารย์วัชรวิชย์  เพิ่มสินพานทอง การจัดการโรงแรม คุณกิจ 

17 อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คุณกิจ 

18 อาจารย์บัว  ศรีคช การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คุณกิจ 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจัดการความรู ้
 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นำเรื่อง

การดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน โดย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รอง
คณบดีฝ่าย แผนงานและประกันคุณภาพ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้คณะอาจารย์ในสาขา รวมทั้งฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ บุคลากรของวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ทราบ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังกล่าว และสมาชิกเลือกเข้ากลุ่มตาม

ความสนใจ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เรียนรู้กับการทำงาน WIL: Work-Intergrated 
Learning ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการน้ัน โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้  

วันท่ี 10 กันยายน 2564 มีหนังสือจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ระดับวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อเลือกองค์
ความรู้ท่ีสนใจ พร้อมท้ังจัดต้ังกลุ่มจัดการความรู้ 

วันท่ี 21 กันยายน 2564 อาจารย์สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม ทบทวน พิจารณาชื่อกลุ่มความรู้ เพื่อทำ
ความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงในกลุ่มสมาชิก โดยมีการกำหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม และให้สมาชิกในกลุ่ม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 
Integrated Learning : WIL) โดยมีการเล่าประสบการณ์และหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้   

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
(1) บันทึกข้อความขอเรียนเชิญประชุมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ก.) 
(2) บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สมัครสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ข.) 
(3) รายชื่อสมาชิกและหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ดังปรากฏในส่วนท่ี 1 ของ

รายงานฉบับนี้ 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
จัดประชุมสมาชิกในกลุ่ม วันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องศึกษา และนำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดยให้คุณลิขิตรวบรวมเพื่อนำไปจัดทำโครงสร้างความรู้และเตรียมจัดเก็บ 
อย่างเป็นระบบ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีประเด็นท่ีต้องศึกษาประกอบไปด้วย 

(1) การทำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
(2) การฝึกงานเน้นการเรียนรู้ (Cognitive Apprenticeship)  
(3) การปฏิบัติงานภาคสนาม ( Field work ) 
(4) การฝึกปฏิบัติจริงหลังเรียนทฤษฎี (Post-course Internship)  

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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(1) ภาพการประชุมกลุ่มและการเก็บข้อมูล (ภาคผนวก ก.) 
(2) สรุปองค์ความรู้จากอาจารย์ 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
(1) สมาชิกในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำ Work Integrated 

Learning จากรายวิชาสหกิจศึกษา ประสบการทำงานของนักศึกษาระหว่างเรียน การฝึกปฏิบัติงานจริง ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เพ่ือสามารถมีทักษะทำงานได้จริงในสถานประกอบการ สมาชิกในกลุ่มจึง
มีความสนใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับการทำงานในภาคสนามจริงกับผู้ประกอบการ  

(2) สมาชิกในกลุ่มได้รับการอบรมจากวิทยากร (คุณวิศาสตร์) ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ 
อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง และ อาจารย์ ดร.นันทนา ลัดพลี เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานในรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในเนื้อหาวิชาที่
ต้องการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในรูปแบบ On-Site ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ภาคสนามท่ีส่งนักศึกษาไปปฏิบัติจากสถานประกอบการเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา 

(3) สมาชิกกลุ ่ม นำความรู ้ที ่ได้รับไปปรุงเนื ้อหาในรายวิชา เพื ่อให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์จริงภายนอกให้เนื้อหามีความทันสมัย และแทรกปฏิบัติในรายวิชาของตนเอง 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 (1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ

การทำงาน (ภาคผนวก ข.) 
 (2) ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ค.) 

 

4. การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
 สมาชิกกลุ่มความรู้ ได้นำความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทำงาน ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

การบรรยาย 

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

การฝึกปฏิบัติโดยมีโจทย์ปัญหาใน

กระบวนการทำงานจริงเป็นที่ตั้ง 

เน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้องค์ความรู้

ที่ได้เรียนมา 

 ผลที่เกิดจากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ ส่งผลให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากขึ้น และได้ผลงานเชิงประจักษ์ 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง  
 ภาพตัวอย่างกิจกรรมและผลงานนักศึกษา (ภาคผนวก ค.) 

 

5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
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 กลุ ่มความรู ้ WIL Team ได ้ประชุมกลุ ่มย ่อยเพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์จากการนำ
กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ ดังนี้ 
 (1) ให้สมาชิกแต่ละท่านนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนกับการทำงานตามท่ีตนเองเข้าใจ พร้อมท้ังหาข้อมูลและแหล่งอ้างอิงมาสนับสนุนความคิดดังกล่าว 
 (2) ให้สมาชิกแต่ละท่านกล่าวถึงประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เคยปฏิบัติและคาด
ว่าน่าจะมีส่วนใกล้เคียงกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
 (3) สรุปเป็นองค์ความรู้ 
 กลุ่มความรู้ได้นำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทำงานเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการเรียนการสอน

แบบเน้นการบรรยายหรือ

ภาคทฤษฎี 

การจัดการเรียนการสอน

แบบเน้นการฝึกปฏิบัติโดยมี

โจทย์ปัญหาในกระบวนการ

ทำงานจริงเป็นที่ตั้ง 

เน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้

องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

ควรให้นักศึกษามีส่วน

ร ่วมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 (1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน (ภาคผนวก ข.) 
 (2) ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ค.) 

 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
 กลุ ่มความรู ้ WIL Team ได้นำข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และสรุปองค์ความรู้ จัดทำ
เป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/
วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
ส่ิงท่ีได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
การบรรยาย 

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ฝึกปฏิบัติโดยมีโจทย์ปัญหาใน
กระบวนการทำงานจริงเป็นที่ตั้ง 

ให้นักศึกษาออกแบบวิธีการ
ดำเนินงานและรายงานผลเป็น
ระยะๆ 

 โดยมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้ท่ี Google Drive ส่วนกลางของกลุ่มซ่ึงสมาชิกสามารถเพ่ิม
หรือแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 (1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน (ภาคผนวก ข.) 

(2) ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ค.) 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกล่ันกรองความรู้ 

ความรู้ท่ีได้ 

1.1 แนวทางการดำเนินงาน 
 ศึกษาภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 

Integrated Learning : WIL) กระบวนการ ตลอดจนผลที่เกิดหรือผลกระทบของการดำเนินงาน โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 

 (1) สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ ความสามารถ ของสมาชิกเพื่อการดำเนินงานร่วมกันตาม
บทบาทและหน้าท่ี 

 (2) กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 
Integrated Learning : WIL) เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ให้เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยและแนวทาง
ระดับชาติ 

 (3) จัดประชุมร่วมกันเพื่อสรุปรูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทำงานในปัจจุบัน พร้อมท้ังนำความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยและช่องทางอ่ืน ๆ 

 (4) สนับสนุนให้อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ของตนเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 
Learning : WIL) 

 (1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในสาขาและความต้องการหรือความสนใจในการ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 

Learning : WIL) 
 (2) ศึกษาเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 

Integrated Learning : WIL) ท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา  
 (3) ช่วยกันประมวลผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 

(Work Integrated Learning : WIL) รวมทั้งแสวงหาเครือข่ายที่สอดคล้องกันกับสาขาอื่นในวิทยาลัย ต่างคณะ 
หรือจากผู้ประกอบการภายนอกเพ่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและกระจายในวงกว้าง 

 (4) กำหนดแผนงานพัฒนาวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ของสาขาวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สาขา ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวนโยบายของกระทรวงฯ 

 (5) กำหนดหัวข้อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชาตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ดังต่อไปนี้ 

• การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) 

• การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 

• สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
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• การฝึกงานที ่ เน ้นการเร ียนรู ้หร ือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Cognitive 
Apprenticeship or Job Shadowing) 

• หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 

• พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 

• การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง (Placement or Practicum) 

• ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 

• การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 

ผ่านการกล่ันกรองจาก 
 ความรู้ท่ีได้ผ่านการกล่ันกรองจากสมาชิกกลุ่ม 

บันทึกอยู่ท่ี 
เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ 
 สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับองค์ความรู้

จากผู้ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 
Learning : WIL)  

2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
 (1) ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 

Learning : WIL) ของสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา 
 (2) ได้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
 (3) ได้องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 

Integrated Learning : WIL) เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษา 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 (1) ข้อสรุปการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 
Learning : WIL) ของสมาชิกกลุ่มและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา 
 (2) ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ของอาจารย์แต่ละสาขาวิชา 
  

3. สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 คณาจารย์ดำเนินการสรรหาองค์ความรู้ร่วมกันโดยใช้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรายวิชาต่าง ๆ มารวบรวบเป็น
องค์ความรู้ท่ีสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้อาจารย์ใหม่ได้ปฏิบัติตาม 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
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 (1) การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เน้นการเรียนออนไลน์
เป็นหลัก ทำให้การจัดกิจกรรมบางอย่างอาจทำได้ไม่สะดวกนัก เช่น การออกนอกสถานท่ี หรือการท่ีต้องใช้
โปรแกรมเฉพาะในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงบางส่วนสามารถปรับมาใช้การจัด Workshop ออนไลน์หรือ Event 
ออนไลน์ได้ แต่บางกิจกรรมจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มนักศึกษา ซ่ึงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัด 
 (2) นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมไม่เท่ากัน จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
เป็นทีม 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  

4.1 งานวิจัย 
 กลุ่มความรู้จะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานไป

ทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติว่ารูปแบบใดจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้
มากกว่ากัน 

4.2 นวัตกรรม 
 กลุ่มความรู้จะดำเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การการเรียนกับการทำงาน เพื่อเป็นทบเรียนต้นแบบให้แก่คณาจารย์ที่ต้องการปรับใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในรายวิชาต่าง ๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ก. การประชุมกลุ่มและการเก็บข้อมูล 

 
 

 
ภาพการประชุมกลุ่ม 

 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ข. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 

 
 ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสังเคราะห์ได้จากกระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้ 

1. การประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเรื่องกระบวนการทำงานในสายอาชีพของแต่ละสาขาวิชา และ
คัดเลือกรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานเหล่าน้ันได้ 

2.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยคำนึงถึง
ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ข้อจำกัดด้านการเดินทางและการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เป็นต้น 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพการระดมความคิด 
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ค. การนำองค์ความรู้ไปใช้/ข้อเสนอแนะ 

 

สาขาวิชา: การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

บริบทท่ีดำเนินการบูรณาการ: รายวิชา TIM4417 การจัดกิจกรรมนันทนาการและความบันเทิง 

วิธีการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในชั้นเรียน และ

ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจด้านความบันเทิงให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้
มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกในรูปแบบออนไลน์ 
นักศึกษาได้มีโอกาสคิด วางแผน ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกด้วยตนเอง 

ผลลัพธ์ (Output) 
นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกเป็นนักนันทนาการหรือผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จริง  ได้เรียนรู้การทำ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผ่านรูปแบบท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือหลัก 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
จากผลการดำเนินงานของนักศึกษา การใช้สื่อออนไลน์ในการทำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมขณะทำกิจกรรมทั้งตัวของกลุ่มผู้นำกิจกรรมและผู้เข้าร่วม นักศึกษาบางคนอาจมี
บทบาทท่ีไม่เท่ากัน 
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สาขาวิชา: สาขาการจัดการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

บริบทท่ีดำเนินการบูรณาการ: การฝึกปฏิบัติงานจริงหลังการเรียนรู้ทฤษฎี Post course internship (ประกัน
คุณภาพองค์ท่ี 5) 

วิธีการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
สาขาการจัดการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง มีบางรายวิชาที่นักศึกษาต้องจัด

กิจกรรมตามรายวิชาหลังเรียนทฤษฎี เช่น HIR3307 Concept Design for a Major Event or Function โดย
นักศึกษาจะได้เรียนขั้นตอนการจัดอีเว้นและการจัดเลี้ยงตั้งแต่การคิด Objective, Theme ของงาน การจัดสรร
งบประมาณและการดำเนินงานตามข้ันตอน  

เมื่อถึงกลางภาคนักศึกษาจะต้องรายงานความคืบหน้าของงานที่เตรียมจัดก่อนจบภาคการศึกษา 
รวมถึงแสดงภาพบัตรเชิญ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รูปแบบกิจกรรมที่จัด กำหนดการงานทั้งหมด รวมถึงการ
ทดสอบสูตรอาหารและเครื ่องดื ่มหากมีการบริการอาหารหรือบูรณาการกับรายวิชาอื ่น เช่น Thai and 
International Cuisine, Salad and Appetizers และ Bakery เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จนักศึกษาจะต้องทำการสรุปผล
การดำเนินงาน ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานรวมถึงรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือรายได้
จากการประมูลสินค้าแล้วแต่วัตถุประสงค์หรือกิจกรรมท่ีจัดในงาน 

ผลลัพธ์ (Output) 
นักศึกษาได้นำการเรียนทฤษฎีมาจัดเป็นรูปธรรม เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การ

จัดสรรเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา 1-2021 เปลี่ยนรูปแบบเป็น

การจัดอีเว้นท์และรายงานผลการปฏิบัติออนไลน์ โดย นักศึกษาจะต้องคิดรูปแบบกิจกรรมที่จะจัดภายใต้
เง ื ่อนไข work from home หาแพลทฟอร์มที ่ เหมาะสมในการจัดและทำการทดสอบระบบ มีการเชิญ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมงานเช่นเดิมและยังต้องคิดวิธีที ่ทำให้ผู ้เข้าชมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทาง social mediaต่างๆ 
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สาขาวิชา: ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ, การจัดการโรงแรม วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม 

บริบทท่ีดำเนินการบูรณาการ: รายวิชา HHM2208 - Information Technology for Hotel 

วิธีการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
นักศึกษาเรียนรู้และใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม (Property Management System: PMS) เริ่ม

ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลห้องพัก และแขก รวมไปถึงทดลองบันทึกการจองห้องพักผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บท
สนทนาทางโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า อีเมล รวมถึงการจองเป็นหมู่คณะผ่าน Agency เพื่อให้นักศึกษาทราบ
ถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องมีอยู่ในระบบเพื่อให้สามารถ Link กับ Property Pool เช่น OTA หรือ GDS ได้ รวมถึงการ
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการตัดสินใจและการส่งเสริมการตลาด เช่น ลูกค้า Blacklisted, ลูกค้า 
VIP, หรือลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ใช้ Wheelchair, ลูกค้าพร้อมเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง, หรือผู้แพ้
อาหาร เป็นต้น 

ผลลัพธ์ (Output) 
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบได้ รวมถึงเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน

การรับจอง รวมถึงสะดวกต่อผู้ท่ีมาใช้งานระบบต่อจากตนเอง 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
จากการจัดการเรียนการสอน ได้มีการสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

โดย (1) ผู้ใช้งานควรจำแผนผังห้องของโรงแรมได้ เมื่อเห็นเลขห้องใน List รายการควรระบุได้ทันทีว่าห้อง
ดังกล่าวอยู่ตึกใด ฝ่ังใด เพื่อให้การบริการลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็ว หรือ (2) ควรใส่รหัสท่ีจำง่ายในเลขห้อง 
เช่น T สำหรับห้องท่ีปกติจะจัดไว้เป็นเตียงคู่ เพ่ือให้การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทำได้สะดวกรวดเร็ว 

 
 

 
ภาพการจัดการเรียนการสอน 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ก. บันทึกข้อความขอเรียนเชิญประชุมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ข. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สมัครสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

 
 


