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What is WIL

การจดัการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีนดว้ยการเชือ่มโยงสาระการเรยีนรู ้

ในช ัน้เรยีนหรอืสถานศกึษากบัประสบการณก์ารท างานในแหลง่

เรยีนรู ้ในสภาพจรงิทีไ่ดร้บัการออกแบบไวใ้นหลกัสตูรอยา่งเป็น

ระบบ เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลผุลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามทีก่ าหนด

อลงกต ยะไวทย,์ 2560
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WIL needs . . .
1. มสีภาพแวดลอ้มของการท างานจรงิของสาขาวชิา

2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการท างาน

3. กจิกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

4. ลกัษณะงานตรงตามสาขาวชิาและพฒันาผลลพัธ ์

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามทีก่ าหนดได้
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สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ
แหลง่เรยีนรูจ้ากกประสบการณ ์ดว้ยการท างาน

ทีผู่เ้รยีนตอ้งอยูใ่นสิง่แวดลอ้มของการท างาน

จรงิ เชน่ สถานประกอบการ ชมุชน บุคคล

ตน้แบบ หรอืการท างานบนอนิเทอรเ์น็ต 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่แตกตา่งจากการเรยีนรูใ้น

สถานศกึษา
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1. เตรยีมประสบการณก์อ่นการศกึษา 

(Pre-course experience)

2. เรยีนสลบัการท างาน (Sandwich 
course)

3. สหกจิศกึษา (Cooperative 
education)

4. การฝึกงานทีเ่น้นการเรยีนรูห้รอืการ

ตดิตามพฤตกิรรมการท างาน 

(Cognitive apprenticeship or job 
shadowing)

ประเภทของ WIL
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5. หลกัสูตรรว่มมหาวทิยาลยักบั

อตุสาหกรรม (Joint industry 
university course)

6. พนกังานฝึกหดัใหม่หรอืพนกังาน

ฝึกงาน (New traineeship or 
apprenticeship)

7. การบุรรจใุหท้ างานหรอืการฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง (Placement or practicum)

8. ปฏบิตัภิาคสนาม (Field work)

9. การฝึกปฏบิตัจิรงิภายหลงัส าเรจ็การ

เรยีนทฤษฎี (Post-course internship)



ประเภทของ WIL 
ทีเ่ลอืก . . .

6) พนกังานฝึกหดัใหม่หรอืพนกังานฝึกงาน

มกีารเตรยีมผูเ้รยีนในต าแหน่งงานทีส่ถานประกอบการ

ตอ้งการ (การตลาด การท าโฆษณา สนิคา้) เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มผูเ้รยีนหากผูเ้รยีนได ้ึ ึ กงาน หรอืไดง้านท า

ในต าแหน่งน้ันทนัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา
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การมอบหมายประสบการณ์
การึึกงาน/ท างาน
1) 

เตรยีมความรูแ้ละทกัษะทีเ่กีย่วกบั

วชิาชพี ไดแ้ก ่การใชค้ าศพัทแ์ละ

ส านวนภาษาองักฤษส าหรบัการตลาด 

และทกัษะความรูเ้กีย่วกบั Product 
advertisement and marketing

2) 

เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนใหส้ามารถเขา้สู่

ต าแหน่งงานทีส่นใจ ทีเ่กีย่วขขอ้งกบัการ

โปรโมทสนิคา้และการตลาด เชน่ AD 
AGENT, product manager, 
marketing manager, PR

3)

จดัเนือ้หาและกจิกรรมการึึกปฏบิตั ิที่

ตรงกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ / สายงานดา้นการตลาด
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4)

ผสมผสานระหวา่งการเรยีนรูแ้ละการท างาน ที่

เช ือ่มโยงความรูท้างทฤษฎคีวบคูก่บัการท างาน 

ดว้ยการมอบหมายโครงงาน KPRU OTOP 
MARKETPLACE และช ัว่โมงการท างานสปัดาห ์
ละ 2 ชม.

5)

ใชห้น่วยงานในมหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ก ่

ส านักบรกิารวชิาการและจดัหารายได ้

เป็นสถานทีเ่รยีนและสถานทีส่ าหรบั

ท างาน

6)

ผูเ้รยีนน าเสนอ Project และผลการ
ท างานในต าแหน่งงานทีไ่ดรบัมอบหมาย



เหตผุลทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ WIL
ในรายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด

1) เพือ่สรา้งบณัฑติพนัธุใ์หม่และก าลงัคนทีม่สีมรรถนะระดบัสูง

เฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ

2) ตอบสนองตอ่การปฏรูิปการศกึษาไทยและการพฒันาประเทศไทย 

(Thailand 4.0)

3) เพือ่ตอบสนองยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นประเทศไทยดว้ยโมเดล

เศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2569
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และ 4) เพือ่สอดรบักบัปรชัญาอดุมศกึษาไทยและระบบอดุมศกึษาใหม่ดา้น
การสรา้งบณัฑติและพฒันาก าลงัคน ทีก่ าหนดไวว้า่

“การอดุมศึกษาไทยมุ่งเน้นสร้างบณัฑิตและพฒันาก าลงัคนในทุกช่วงวยั
(Lifelong learning) ให้เป็นผูมี้คณุธรรม จริยธรรมและสมรรถนะ ทีจ่ าเป็น และ
รองรบัสงัคมและเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นไปอย่างฉับพลนั....... เพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล.........ในการสร้างบณัฑิตและพฒันา
ก าลงัคนต้องร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครฐั ภาคเอกชนภาคประชาสงัคม และ
ชมุชนอย่างใกล้ชิด”
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5) เป็นรายวชิาทีม่กีารบูรณาการศาสตรแ์ละสาขาวชิา ตามความถนัดและความ

ตอ้งการประกอบอาชพีของผูเ้รยีนในอนาคต  รวมถงึสาขาการตลาดและการตลาด

ดจิทิลั ยงัเป็นทีต่อ้งการของภาคการผลติ บรกิาร และชมุชน

6) สาขาภาษาองักฤษและการตลาดดจิทิลั สามารถผลติใหม้ศีกัยภาพและสมรรถนะ
ตอบโจทย ์ภาคการผลติ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และภาคอตุสาหกรรม New S-Curve 
ใน 12 สาขา ทีเ่ป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

7) สามารถบูรณาการทกัษะชวีติของสงัคมดจิทิลั กบัทกัษะวชิาชพีของวชิาหลกั 

(ภาษาองักฤษ) และวชิาเฉพาะดา้น (การตลาด)
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูจ้ากการจดัการเรยีนการ
สอนแบบ WIL ในรายวชิา ภาษาองักฤษ
เพือ่การตลาด

1. ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ดา้นค าศพัทท์างธรุกจิและการตลาดมากขึน้

สามารถใชป้ระโยคและส านวนภาษาองักฤษทีเ่หมาะใน

สถานการณต์า่งๆ ได ้

2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายขัน้ตอนและองคป์ระกอบของการท า

การตลาดเพือ่โปรโมทและโฆษณาผลติภณัฑบ์นแพลตฟอร ์

ดจิทิลัได ้

3. ผูเ้รยีนสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนไปประยุกตใ์ชก้บัการท างานได ้

โดยเฉพาะการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่ท าการตลาดและการเขยีน 

Content โปรโมทสนิคา้
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ปัญหาและอปุสรรค

1. การออกแบบหลกัสตูรของ
โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษยงัไม่เอือ้

ตอ่การจดัการเรยีนการสอนแบบ 

WIL/ CWIE

2. นักศกึษามโีหลดรายวชิามาก
เกนิกวา่จะจดัการเรยีนการสอนแบบ 

WIL เต็มรปูแบบได ้
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Want big impact?
Use big image.
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THANKS!



Maps

our office

27

Find more maps at slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template


89,526,124
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
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89,526,124$
That’s a lot of money

100%
Total success!

185,244 users
And a lot of users
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Our process is easy
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20XX

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing.

20XX

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing.

20XX

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing.

20XX

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing.



Credits
Special thanks to all the people who made and released these 
awesome resources for free:

▸ Presentation template by SlidesCarnival
▸ Illustrations by Sergei Tikhonov
▸ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
https://isometric.online/
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival


Presentation design

This presentation uses the following typographies:

▸ Titles: Raleway
▸ Body copy: Barlow

Download for free at:

https://www.fontsquirrel.com/fonts/raleway

https://www.fontsquirrel.com/fonts/barlow

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new 
slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®
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https://www.fontsquirrel.com/fonts/raleway
https://www.fontsquirrel.com/fonts/barlow


Gantt chart
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Week 1 Week 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Task 1

Task 2 ◆

Task 3

Task 4 ◆

Task 5 ◆

Task 6

Task 7

Task 8



SWOT Analysis
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STRENGTHS

Blue is the colour of the clear 
sky and the deep sea

WEAKNESSES

Yellow is the color of gold, 
butter and ripe lemons

Black is the color of ebony and 
of outer space

OPPORTUNITIES

White is the color of milk and 
fresh snow

THREATS



Business Model Canvas
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Key Activities

Insert your content

Key Resources

Insert your content

Value Propositions

Insert your content

Customer Relationships

Insert your content

Channels

Insert your content

Customer Segments

Insert your content

Key Partners

Insert your content

Cost Structure

Insert your content

Revenue Streams

Insert your content



Funnel
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PURCHASE

LOYALTY

AWARENESS

EVALUATION

DISCOVERY

INTENT

Insert your content

Insert your content

Insert your content

Insert your content

Insert your content

Insert your content



Team Presentation
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Imani Jackson
JOB TITLE

Blue is the colour of the clear 
sky and the deep sea

Marcos Galán
JOB TITLE

Blue is the colour of the clear 
sky and the deep sea

Ixchel Valdía
JOB TITLE

Blue is the colour of the clear 
sky and the deep sea

Nils Årud
JOB TITLE

Blue is the colour of the clear 
sky and the deep sea



Competitor Matrix
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LO
W

 V
A

LU
E 

1 H
IG

H
 V

A
LU

E 1

LOW VALUE 2

HIGH VALUE 2

Our company

Competitor

Competitor

Competitor

Competitor

Competitor

Compe
titor



Weekly Planner
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SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

09:00 - 09:45 Task Task Task Task Task Task Task

10:00 - 10:45 Task Task Task Task Task Task Task

11:00 - 11:45 Task Task Task Task Task Task Task

12:00 - 13:15 ✔ Free time ✔ Free time ✔ Free time ✔ Free time ✔ Free time ✔ Free time ✔ Free time

13:30 - 14:15 Task Task Task Task Task Task Task

14:30 - 15:15 Task Task Task Task Task Task Task

15:30 - 16:15 Task Task Task Task Task Task Task
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Extra 
resources

Illustrations created by 
Sergei Tikhonov.

Free illustrations 
published under the MIT 
License. You can use them 
for personal and 
commercial projects, 
without the need to 
include attribution.

See license.

https://isometric.online/
https://isometric.online/license/
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Extra 
resources

Illustrations created by 
Sergei Tikhonov.

Free illustrations 
published under the MIT 
License. You can use them 
for personal and 
commercial projects, 
without the need to 
include attribution.

See license.

https://isometric.online/
https://isometric.online/license/


SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:
▸ Resize them without losing quality.
▸ Change fill color and opacity.
▸ Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:
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Find more icons at slidescarnival.com/extra-
free-resources-icons-and-maps

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template


Diagrams and infographics
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✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉

😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈

🏰🌏🔌🔑 and many more...
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You can also use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality.

How? Follow Google instructions 
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

