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หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education Program)
1. ความหมายของหลักสูตร CWIE
Cooperative and Work Integrated Education Program หรือ CWIE Program คือ หลัก สูตร
การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลก
แห่งการทางานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมรองรับตาแหน่งงานในอนาคต
สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึก ษาเชิง บูร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE) จึง เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ ส ถาบันอุดมศึก ษาและสถานประกอบการ
ดาเนินการร่วมกั นอย่างเป็ นระบบ โดยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถาบัน อุดมศึก ษาควบคู่กั บ การปฏิบั ติง านจริง
ในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ [ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values)] และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงาน
และพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง โดย CWIE เป็นคาที่ ครอบคลุมถึงสหกิ จศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Placement or Practicum, Post-course Internship เป็นต้น
โดยสมาคมสหกิ จศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทางานโลก (World Association for
Cooperative & Work-Integrated Education: WACE) ได้ จั ดให้ ป ระเทศต่ าง ๆ ได้ ล งนามในกฎบั ต รสากล
ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (The Global Cooperative and Work Integrated
Education Charter) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และร่วมกันผลักดันให้อุดมศึกษาทั่วโลก
ปรับทิศทางการเรียนการสอนเป็นการจัดหลักสูตร CWIE เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทางาน
ในโลกยุคใหม่และเคลื่อนย้ายไปเรียนและทางานในประเทศต่าง ๆ และมีเป้าหมาย ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การได้รับการศึกษาเชิงประสบการณ์อย่างเท่าเทียมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน CWIE ในต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น
2. แนวทางและกระบวนการจัดหลักสูตร CWIE
การจั ด หลั ก สู ต ร CWIE อย่ า งเป็ น ระบบและมี ม าตรฐาน จะต้ อ งด าเนิ น การตามแพลตฟอร์ ม
Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development
through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University - Workplace Engagement
ซึ่งมีกระบวนการสาคัญ 5 กระบวนการ ขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือแบบจตุภาคี (สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และชุมชนท้องถิ่น) ดังนี้
2.1 Information เป็ น การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้า งความรู้ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกั น ของผู้ เ รีย น สถาบั น
อุดมศึก ษาและสถานประกอบการ เกี่ ยวกั บ แนวคิด มาตรฐาน การบริห ารจัด การและประโยชน์ ของ CWIE
โดยมุ่งหวังให้เกิดอุ ดมการณ์ร่วมและขยายผลไปสู่การเพิ่ม ปริม าณและมาตรฐานการผลิตบัณฑิ ตที่ มีสมรรถนะ
และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้จ้าง
2.2 Matching เป็ น การสร้ า งเวที จั บ คู่ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่า ง Demand และ Supply โดยผ่ า น
ฐานข้ อมู ล CWIE ของกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและนวัต กรรม เพื่ อ อานวยความสะดวก
ในการศึกษาและค้นหาข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลหลักสูตร จานวนผู้เรียน สถานที่
ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน สมรรถนะที่จะร่วมผลิต ค่า ตอบแทน/สวัสดิการที่ ผู้เรียนจะได้รับ รวมทั้งติดตามภาวะ
การมีงานทาของบัณฑิต ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางและเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อประโยชน์เชิงนโยบาย
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2.3 Co-designing and Implementation หั ว ใจส าคั ญ ของ CWIE คื อ สมรรถนะของผู้ เ รี ย น
เมื่ อจั บคู่ความร่วมมื อแล้ว ทั้ งสองฝ่ายจะต้องร่วมกั นออกแบบหลัก สูตรการเรียนการสอนและผลลัพธ์ ผู้เรียน
ในรูปของสมรรถนะและระบบบริห ารจัดการ บทบาทหน้าที่ ของแต่ล ะฝ่าย เช่น การเตรียมความพร้อม ผู้เรียน
ก่อนไปปฏิบัติงาน ระบบคณาจารย์นิเทศ ระบบผู้นิเทศในสถานประกอบการ ระบบประเมิ นสมรรถนะ ระบบ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย เป็นต้น
2.4 Assessment and development เป็นการสอบทาน การประเมินผลลัพธ์ ผู้เรียนหรือสมรรถนะ
ผู้เรียน รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA
2.5 Outreach Activities เป็ น การต่ อ ยอดและยกระดั บ CWIE เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
สถาบั นอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เช่น การพัฒ นาอาชีพแห่งอนาคต (Career for the Future) การจัด
International CWIE การยกระดับผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ การยกระดับ สถานประกอบการด้วยการวิจัยเชิงลึก
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัด CWIE ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีกระบวนการดาเนินการตามแพลตฟอร์ม
(Platform) Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development
through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace Engagement ตามภาพ

3. หลักการของหลักสูตร CWIE (4 Key Characteristics of CWIE)
3.1 University-Workplace Engagement เป็ น ความร่ วมมื อ ร่ วมกั น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ
สถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานในปัจจุบันและอนาคต
3.2 Co-design Curriculum เป็นการร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน ที่เชื่อมโยงโลก
ของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพ โดยการสร้างความสมดุลระหว่างวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต
3.3 Competency-based Education เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งสร้างสมรรถนะ ฝึกแก้ปัญหา
มีการวัดผลและประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นระบบ
3.4 Experiential-based Learning ต้องมี การปฏิบัติงานจริงและประเมินการปฏิบัติงานจริง และ
มีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในสถานประกอบการ
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4. รูปแบบของการจัดหลักสูตร CWIE
4.1 แบบแยก (Separate) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกาหนด หลังจากนั้น
จึงไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น สหกิจศึกษา เป็นต้น
4.2 แบบคู่ข นาน (Parallel) เป็ น การเรีย นในสถาบั น อุด มศึก ษาสลับ กั บ การไปปฏิ บั ติง านจริ ง
ในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ
4.3 แบบผสม (Mix) เป็ น การเรีย นภาคทฤษฎี ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง และการเรีย น
ภาคทฤษฎีพร้อมการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกส่วนหนึ่ง เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การทางาน
เป็ น ฐาน กรณี ศึ ก ษาเกาะสมุ ย โมเดล (Samui Model) ของสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดหลัก สูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบต้องเป็นความร่วมมื อจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ
5. นิยามศัพท์
สถานประกอบการ หมายถึ ง ส่ วนราชการ รั ฐวิส าหกิ จ องค์ก ารมหาชน หน่ ว ยงานภาคธุร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ชุมชน
คณาจารย์นิเทศ หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทางาน
แก่ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทางาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการทางาน
และการเขียนรายงานวิชาการของผู้เรียน
ผู้ นิ เทศ หมายถึ ง บุ คลากรผู้ ท าหน้ าที่ ในการให้ ค วามรู้ ให้ ค าแนะน า และสอนงานแก่ ผู้ เ รีย น
ขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

รูปแบบของการจัดหลักสูตร CWIE
1. แบบแยก (Separate) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกาหนด หลังจากนั้นจึง
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น สหกิจศึกษา เป็นต้น
2. แบบคู่ ข นาน (Parallel) เป็ น การเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสลั บ กั บ การไปปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ
3. แบบผสม (Mix) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่ง และการเรียนภาคทฤษฎี
พร้ อ มการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เช่ น การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารท างาน
เป็ น ฐาน กรณี ศึ ก ษาเกาะสมุ ย โมเดล (Samui Model) ของสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดหลั กสู ตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบต้องเป็นความร่วมมือจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ

ตัวอย่างหลักสูตร CWIE แบบแยก
(Separate)

ตัวอย่างที่ 1
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์

ที่มา: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัวอย่างที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ. สัตวศาสตร์)

ที่มา: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ. สัตวศาสตร์)
แผนการจัดการเรียนการสอน

ปีที่

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ ๑

ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๒

เรียนในมหาวิทยาลัย
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ ตามชื่อปริญญา (วท.บ.สัตวศาสตร์) ๕๐ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น ๘๐ หน่วยกิต
ปฏิบัติงานจริงใน Workplace (ในพื้นที่) สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานราชการ
มหาวิทยาลัย + สอนเสริมเรียนวิชาการแบบ Online
Module 1
Module 2
ปฏิบัติงานภาคสนาม
(ตามความสนใจนักศึกษา)
(๑๒ หน่วยกิต)
(๑๕ หน่วยกิต)
ปฏิบัติงานจริงใน Workplace (บริษัทที่จัดทา MOU) + อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
+ สอนเสริมเรียนวิชาการแบบ Online
Module ๓
Module ๔
(ตามความสนใจนักศึกษา)
Special Project (๖ หน่วยกิต)
(๑๕ หน่วยกิต)
๑. Project
๒. Seminar

1.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป Gen Ed.
๓๐ หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
๑.2 หมวดวิชาเฉพาะ ๙2 หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
๒) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๓) กลุ่มวิชาชีพเลือก (CWIE)
๔) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ (CWIE)
๑.3 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

๑๕
๓
๓
๖
๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒๗ หน่วยกิต
๓๕ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
รวม 12๘ หน่วยกิต

แนวทางการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมในการทางาน
ชั้นปี

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

การจัดตารางเรียน
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรใหม่ CWIE
1. Gen Ed. 50%
1. Gen Ed. 50%
ส่วนกลางสอน เน้นทฤษฎี
ส่วนกลางสอน เพิ่มชม.
ไม่เชื่อมกับสาขาวิชา และ
ปฏิบัติ เชื่อมกับ OBE ของ
OBE
สาขาวิชา
2. วิชาหลักพื้นฐาน 40%
2. วิชาหลักพื้นฐาน 40%
3. วิชาหลักของสาขา 10%
3. วิชาหลักของสาขา 10%
*2, 3 เรียนมากเกินไป
*2,3 ปรับให้ลดลง + เพิ่มวิชา
เชิงสมรรถนะ และ เพิม่ เวลาดู
งาน
1. Gen Ed. 30%
1. Gen Ed. 30%
2. วิชาหลักพื้นฐาน 30%
2. วิชาหลักพื้นฐาน 30%
3. วิชาหลักของสาขา 40%
3. วิชาหลักของสาขา 40%
สอนตามตารางปกติ
จัดตารางเรียนให้บูรณาการ
กันระดับรายวิชาและ
แผนการสอนรายวิชา
เชื่อมโยงกัน

Challenge

1. Gen Ed. เป็น Fundamental
ของ Soft Skill เพื่อสร้าง นศ.
ให้มีสมรรถนะของ 21st
Century
2. ทาให้วิชา Gen Ed. เชื่อมกับวิชา
สาขา ถึงระดับกิจกรรม
3. ลดวิชาหลักพื้นฐานในเชิงความรู้
ลง และเพิ่มเวลาปฏิบัติ และ
เรียนรู้จากหน้างานจริง
1. กาหนด Outcome เชิง
สมรรถนะเป็นเป้าหมาย และจัด
เรียนเป็น Modular Program
โดยให้เนื้อหาวิชาเรียนมีความ
เชื่อมต่อ สอดรับกัน
2. Flexible เวลาเรียนต่อสัปดาห์
เพื่อให้ได้เป้าหมายสมรรถนะ
เช่น 12 ชม/สัปดาห์
1. วิชาหลักของสาขา 100%
1. วิชาหลักของสาขา 100% 1. กาหนด Outcome เชิง
เรียนในห้องเรียน และ
๒. เรียนเป็น Module
สมรรถนะ
ห้อง Lab
๓. เรียนใน Workplace: (ใน
2. จัดเรียนเป็น Module
พื้นที่)สถานประกอบการ,
3. จัด นศ. ฝึกในสถานประกอบการ
ชุมชน, หน่วยงานราชการ,
โดย 1 เทอมทางาน 1-2 ที่ให้ได้
มหาวิทยาลัย
สมรรถนะ
๔. เสริมเรียนวิชาการแบบ
4. อาจารย์สอนเสริมวิชาการแบบ
Online
Online
1. วิชาหลักของสาขา 100%
1. วิชาหลักของสาขา 100% 1.นักศึกษาฝึกงานในสถาน
2. โครงการพิเศษ
2. โครงการพิเศษ
ประกอบการ(4แบบ) 10 เดือน
-เรียนในห้องเรียน และ ห้อง Lab -เรียนใน Workplace
2. ฝึกปฏิบัติให้ได้ความสามารถตาม
-ปรึกษาและสอบ Project ที่
-ฝึกแก้โจทย์ปัญหาในสถาน
สมรรถนะที่กาหนด
มหาวิทยาลัย
ประกอบการ เป็น Project
3. ทา Project โดยใช้โจทย์ปญ
ั หา
โดย นศ. อาจารย์ และ
ของ Workplace และ นศ.,
Project Owner ร่วมกัน และ
อาจารย์, Project Owner
สอบที่ Workplace
ร่วมกันทา
๓. เสริมเรียนวิชาการแบบ
4. อาจารย์สอนเสริมวิชาการแบบ
Online
Online

ตัวอย่างที่ 3
หลักสูตร AI and Innovation Engineering

ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพรวมทั้ ง หลั ก สู ต ร 123 หน่ ว ยกิ ต ในระยะเวลาเรี ย นทั้ ง สิ้ น 4 ปี โดยมี ก ารเรี ย นการสอนโดย
มหาวิทยาลัยและเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 หลักการทางวิชาการเป็นส่วนผสมระหว่าง
IEEE/ACM Computer Engineering, Computer Science และ IT มีองค์ประกอบของ hardware – 3 รายวิชา
การสื่อสารเครือข่ายและระบบคลาวน์ 6 รายวิชา เน้นรายวิชาการในส่วนของอัลกอริทึมและเทคนิคการโปรแกรม
24 รายวิชา และสุดท้ายส่วนของการประยุกต์ 3 รายวิชา โดยใน 120 credit ประกอบด้วย กลุ่มวิชาดังนี้
1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์ (Math) และการคานวณ (Computation)
2) วิ ช าเฉพ าะ 36 ห น่ วยกิ ต ป ระกอบ ด้ ว ย fundamental of AI, AI Programming, Machine
learning, visual computing, NLP, Cognition, speech-text recognition and synthesis, computer
vision, computer biology เป็นต้น
3) รายวิ ช าทั่ ว ไป (General education) 18 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ย Artificial Intelligence and
Humanity, Ethics and policy issues in computing AI, Society and humanity และเลือก 4 รายวิชาจาก
General education ทั่วไปที่เปิดในมหาวิทยาลัย
4) รายวิชาการเลือก 51 หน่วยกิต ซึ่งจะเรียน/ทางานในสถานประกอบการ (ใช้การออกแบบวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นอิสระ ขึ้นกับรูปแบบของสถานประกอบการที่จะไปร่วมเรียน ตัวอย่างเช่น
4.1) AI in Smart city จะเลื อ กเรี ย น 1) รายวิ ช า Team work project ( 6 หน่ ว ยกิ ต ) 2) การ
ออกแบบและพัฒนาเมืองรองด้วยเทคโนโลยี 3D (6 หน่วยกิต) 3) รายวิชาเสริมประสบการณ์การชีวิตในสังคมและ
ธรรมาภิบาล (12 หน่วยกิต) 4) ทักษะวิศวกรรม (6 หน่วยกิต) 5) Human-AI interaction (12 หน่วยกิต) และ 6)
Perception and Language (9 หน่วยกิต)
4.2) AI in Smart Manufacturing (สามารถออกแบบให้สอดคล้องร่วมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง)
4.3) AI in Healthcare (สามารถออกแบบให้สอดคล้องร่วมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง)
4.4) AI in Medicine (สามารถออกแบบให้สอดคล้องร่วมกับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง)

4.5) AI in Modern Agriculture and Food technology (สามารถออกแบบให้สอดคล้องร่วมกับ
อุตสาหกรรมเฉพาะทาง)
4.6) AI in 5G Co-creation modern communication (สามารถออกแบบให้ ส อดคล้ อ งร่ว มกั บ
อุตสาหกรรมเฉพาะทาง)

ตัวอย่างหลักสูตร CWIE แบบคู่ขนาน
(Parallel)

Source: Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
การศึกษาในหนึ่งภาคเรียน:
- เรียนรู้ภาคทฤษฎี ใน DHBW เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
โดยมีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติ ในทุกภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนที่ 6 ของ
หลักสูตร

ตัวอย่างหลักสูตร CWIE แบบผสม
(Mix)

แผนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555-2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 1

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาทั่วไป (6.5 หน่วยวิชา) พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2.5 หน่วยวิชา)

ภาคเรียนที่ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3 หน่วยวิชา)
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (0.5 หน่วยวิชา)
(จัดการเรียนการสอนผ่านโครงการ
In-Country ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ประมาณ 3 เดือน)

ปีที่ 2

แกนธุรกิจ (3 หน่วยวิชา)
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (1 หน่วยวิชา)

แกนธุรกิจ 1 หน่วยวิชา
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 หน่วยวิชา
วิชาชีพเลือก 1 หน่วยวิชา
(จัดการเรียนการสอนด้วยโครงการเรียนรู้โดยใช้การทางานเป็นฐาน
(Work-Based Learning: WBL) แบ่งเป็น 3 Block-Courses ได้แก่ 1)
Intensive theoretical block bourse ที่มหาวิทยาลัย 3 สัปดาห์ 2)
Integration of theoretical & industrial block course โดยมีผู้แทน
จากสถานประกอบการร่วมสอนภาคปฏิบัติ
ณ เกาะสมุย และ 3) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 3 เดือน)

ศึกษาทั่วไป (0.5 หน่วยวิชา)
แกนธุรกิจ (1 หน่วยวิชา)
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (1 หน่วยวิชา)
วิชาชีพเลือก (1.5 - 2 หน่วยวิชา)
เตรียมสหกิจศึกษา (0.5 หน่วยวิชา)

ปีที่
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3

แกนธุรกิจ (2.5 หน่วยวิชา)
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (1 หน่วยวิชา)
วิชาชีพเลือก (2 หน่วยวิชา)

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 2
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 (3 หน่วยวิชา)
(จัดการศึกษาโดยใช้ Area-Based Cooperative Education ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยตาแหน่งงานและสถานประกอบการ
ต้องสัมพันธ์กับวิชาชีพเลือกในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3)

ปีที่ 4

สหกิจศึกษา/ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ (2.5 หน่วย
วิชา)

พื้นฐานวิชาชีพ (2 หน่วยวิชา) (เน้นวิจัยและสายงาน
ด้านการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น)
วิชาชีพเลือก (1 หน่วยวิชา)
เลือกเสรี (1 หน่วยวิชา)

(จัดการศึกษาโดยใช้ Area-Based Cooperative Education ใน
พื้นที่เกาะสมุย สาหรับผู้เรียนเลือกวิชาชีพด้านธุรกิจที่พัก รีสอร์ท
และสปา และธุรกิจครัวและภัตตาคาร)

หมายเหตุ


1 หน่วยวิชา = 4 หน่วยกิตในระบบไตรภาค (เทียงเคียงได้ประมาณ 3 หน่วยกิตในระบบทวิภาค)



ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาชีพเลือกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจที่พัก รีสอร์ท และสปา 2) ธุรกิจครัวและภัตตาคาร 3) ธุรกิจท่องเที่ยวและการเดิ นทาง และ 4) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

ภาคเรียนที่ 3
พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2 หน่วยวิชา)
วิชาชีพเลือก (2 หน่วยวิชา)
เลือกเสรี (1 หน่วยวิชา)
(จัดการเรียนการสอนโดยใช้ WBL ครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียนที่เลือกเรียนวิชาชีพ
ด้าน 1) ธุรกิจที่พกั รีสอร์ทและสปา และ 2) ธุรกิจครัวแลภัตตาคาร ใน
พื้นที่เกาะสมุย โดยเรียน Block Course ที่มหาวิทยาลัย 2 เดือน และ
ปฏิบัติงาน 2 เดือน และจะต่อด้วยสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่
4 อีก 4 เดือน (รวมทั้งสิ้น 6 เดือน) ใน 3 รุ่นแรก)

สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 (3 หน่วยวิชา)
(ผู้เรียนส่วนหนึ่งได้งานทาทันทีที่เริ่มปฏิบัติงาน มีบางส่วนได้ฝึกในลักษณะ
งานระดับ Supervisor และในต่างประเทศ)

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กระบวนการเรียนการสอน
1) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – 3 และชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
และเพิ่มเติมรายวิชาของสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
2) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จะเรียนแบบการทางานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL) ที่
เกาะสมุย ซึ่งนั กศึกษาทั้งหมดยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยจัดเป็น Block
Course ในรายวิช าพื้ น ฐานที่ ยั งไม่ จ าเป็ น ต้ องใช้ ทั กษะวิช าชี พ โดยเรียนในมหาวิท ยาลั ย แบบ Intensive
Course ประมาณ 2 สัปดาห์ สาหรับวิชาที่เหลือที่จาเป็นต้องใช้ทักษะนักศึกษาต้องเลือกตามความสนใจจะไป
เรียนที่เกาะสมุย โดยนักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานและทางานใน 4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจจัดนาเที่ยวและการเดินทาง
กลุ่มที่ 2 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจที่พัก รีสอร์ท และสปา
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจทัวร์และภัตตาคาร
3) การเรีย นที่ เกาะสมุยเน้ น การบรรยายควบคู่กับ การลงมือปฏิ บัติ และการสาธิตอย่างเข้มข้น 1
สัปดาห์ ก่อนลงมือทางานจริงในสถานประกอบการ ใช้อาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากสถาน
ประกอบการสอนร่วมกัน ระหว่างที่นักศึกษาปฏิ บัติงานประมาณ 3 เดือนนั้น นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม
Workshop ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 – 3 สัปดาห์ โดยนางานที่ปฏิบัติมานาเสนอ วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนร่วมกัน มี
อาจารย์และผู้บริหารจากสถานประกอบการมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพิ่มเติมข้อมูลที่สามารถต่อยอดการ
เรียนรู้ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาค้นหาตนเองในแต่ละสายงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง

4) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 จะแยกเรียนตามกลุ่มสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาเลือก 4 กลุ่ม ในมาหวิ
ทยาลัย โดยน าประสบการณ์จากการเรียนแบบ WBL ในภาพการศึกษาที่ผ่ านมาเป็นฐานในการเรียนทาง
วิชาการ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 – 3
5) ชั้น ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนวิช าการทางด้านบริห ารธุรกิจและท่องเที่ยวและวิช าชีพ ที่
นักศึกษาเลือกต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา
6) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ที่เกาะภูเก็ต โดยจัดนักศึกษาลงพื้นที่
แบบ Area Base และนาแนวคิดของ WBL มาปรับใช้ ทาให้นักศึกษาได้รับมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเกาะสมุย
เนื่องจากเกาะภูเก็ตมีการแข่งขันสูงและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเกาะสมุย ลักษณะงานสหกิจศึกษามุ่งเน้นการ
นาความรู้จากชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศและอภิปรายร่วมกับนักศึกษา 8 ครั้ง
7) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 จะเรียนแบบ WBL ที่เกาะสมุย เน้นวิชาชีพและการปฏิบัติที่เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น โดยเรียนในมหาวิทยาลัยแบบ Intensive Course ก่อนประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ ในกลุ่มวิชาด้านการ
จัดการตามสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาเลือก
8) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการเรียนแบบ WBL ในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา โดยเน้นลักษณะงานที่มีความลุ่มลึกมากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาชีพของนักศึกษา คณาจารย์
ในสาขาวิช าไปพบนั กศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง ด้ วยการทา Workshop หรือสัมมนา ดังนั้น หากรวมเวลาที่
นักศึกษาไปเรียนแบบ WBL ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 แล้วสามารถ ส่งนักศึกษาไป
หมุน เวียนที่เกาะสมุยครบ 1 ปี ซึ่งในระยะยาวจะช่วยแก้ปัญหาด้านบุคลากรอย่างยั่งยืน ให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ระดับหนึ่ง
9) ชั้น ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลั ยเน้นวิช าการเป็น Supervisor และรายวิช า
ทางด้านการจัดการ
10) ชั้ น ปี ที่ 4 ภาคการศึ ก ษาที่ 3 ปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาครั้งที่ 3 เน้ น การเข้ าสู่ อ าชี พ หลั งส าเร็ จ
การศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะงานได้ตามความสนใจ การนิเทศงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 และ 3
จะไปน้อยกว่าครั้งแรก เนื่องจากนักศึกษามีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

