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ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เร่ือง หลักการและแนวคดิเชิงบูรณาการกับการทํางาน

ดร.อลงกต ยะไวทย เร่ือง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
                เชิงบูรณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : 

                กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

จัดโดย สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

What is work integrated learning?
การบูรณาการทางทฤษฏี และการปฏิบัติการทํางานที่ผานหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Wil Propose
การพัฒนาทักษะและความรูของนักศึกษา จากสถานที่ทาํงานจริง ซ่ึงทักษะเหลานี้ไมสามารถ

ศึกษาไดจากสถานศึกษา (Orcell 2014)

Wil Defination
กระบวนการจัดการศึกษา ที่มี

โปรแกรมการจัดการเรียน ที่ผาน

รูปแบบตางๆ เชน การฝกงาน

ภาคสนาม สหกิจศึกษา เปนตน 

โดยมีการกําหนดในแผนการเรียน 

ของนักศึกษา โดยเก่ียวของกับ 

สาขาที่นักศึกษาศึกษาอยู

Wil Pagoda Model Wil Pagoda Model
ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง 

หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกบัการ

ทํางาน

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 

เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ



15-Jun-16

2

ภาพรวมของประเทศไทยในการจัดการศึกษาแบบ WiL

9 รูปแบบ WiL

1. ทวิภาคี

2. สหกิจศึกษา

3. การฝกงาน

4. การฝกหัด

5. การฝกเฉพาะตําแหนง

6. การปฎิบติังานภาคสนาม

7. การฝกงานที่เนนการเรียนรูพฤติกรรมการทํางาน

8. การเรียนสลับการทํางาน

9. การกําหนดประสบการณกอนเขาศึกษา

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ตัวอยางรูปแบบการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ตวัอย่างรูปแบบการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการทํางาน

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ตวัอย่างรูปแบบการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการทํางาน

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ
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WiL การเรียนรูที่บูรณาการกับการทาํงาน

WiL การเรียนรู

ที่บูรณาการกับ
การทํางาน

มีรูปแบบการ

จัดการเรียนรู
หลายวิธี

มีรูปแบบการฝก

ประสบการณ
หลากหลายวิธี

เปนหลักสูตรที่

มุงสูกลุมอาชีพ

มีเกณฑวัด

มาตรฐาน
สมรรถนะจาก

Demand side

เปนรมใหญของรูปแบบ

การเรียนที่ผสมผสานเขากับการ
ทํางานในสถานประกอบการจริง

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

เปนรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ

(Experimental learning)

เปนการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจาก

การปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

(Work-based learning)

ชวยใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตความรู

ทักษะการทํางาน และทักษะวิชาชีพ ไดเรียนรู

ชีวิตการทํางานจริงกอนสําเร็จการศึกษา

สรางความสัมพันธและรวมมือเชิงลึกระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ

WiL:

Work-integrated Learning

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Curriculum suggestion

ลักษณะของหลักสูตร มีอยูสองประเภท

 หลักสูตรที่มุงมั่นเนนการเรียนที่งานที่ทีเ่กี่ยวของกับอาชีพ

 หลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะในการทํางาน โดยมีการเรียนรูทั้งในหองเรียน และหนางานโดยตรง

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ปจจัยนําเขา WiL 1. หลกัสตูรระดับปริญญาตรี

2. การเรียนการสอนแบบ Cooperative learning

3. กําหนดคุณสมบติัของผูเรียน

4. การเตรียมสถานประกอบการ

5. การฝกประสบการณอาจารย ครูฝก และพี่เล้ียง

หลักสูตรที่ออกแบบการเรียน

 จะตองเปนที่ยอมรับของภาคประกอบการ

 อยูในกรอบมาตรฐานของหลกัสูตร

 มมีาตรฐาน ของบุคคลากรตามที่สถานประกอบการตองการ

 โปรแกรมการเรียน ท่ีมีการจัดประเมินผลที่มีระบบ Assessment

 เปนหลักสูตรที่สามารถพฒันาใหมีการตอยอดในงานได

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

WiL Placements
 นักศึกษาจะตองอยูในสถานที่ทํางานจรงิ (3G)/ ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูขึ้นกับลักษณะของ 

WiL ที่มีการออกแบบไวในหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ มีการวัดประเมินผลรวมกัน

ระหวางสถานประกอบการและสถานศกึษา
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Industry Projects
 ลักษณะของ Projects มีความเชื่อมโยงและเก่ียวของกับงานที่ปฏิบตัิ หรือแตกตางกัน แตมี

ความสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียน

 ลักษณะของ Projects เปนลกัษณะโครงการท่ี สถานประกอบการตองการ

 นักศึกษาตองเสนอกรอบแนวคิดโครงการในลักษณะกระดาษแผนเดียว โดยมีอาจารยที่

ปรึกษาใหคําปรึกษา

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Benefits of WiL

 เปนการเพิ่มประสบการณจากสถานที่

ทํางานจริง

 มทีักษะในการทํางานและเขาใจถึง

สภาพทั่วไปในที่ทํางาน

 ทักษะดานการส่ือสาร

 ทักษะการทาํงานเปนทีม

 ทักษะดานการแกไขปญหา มีความคิด

เชิงวิเคราะห เพื่อการแกไขปญหา

 ทักษะดานการจัดการดวยตนเอง

 ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

 ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต

 ทักษะดานความคิดริเร่ิม การเปน

เจาของธุรกิจ

 ทักษะดานความรูพื้นฐานที่ดีทางดาน

การคํานวณ

 พฤติกรรมแบบมืออาชีพ

 ความสามารถในการสื่อสาร การอาน 

และการเขียน

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Learn How To Learn

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Knowledge Flows:

Everybody is a publisher and a reader

Experts Printing Press Intranet

Dependent ontime and space Independent oftime and space
Independent of time and spaceEverybody is publisher and reader

Speaker Listener Publisher Reader

Publisher &Reader

Publisher &Reader

Publisher &Reader

Publisher &Reader

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ
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Learn How To Learn

 Informal, on the job, experience-base and practice
 Coaching, mentoring and development through others
 Formal learning interventions and structured workshops

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทาํงาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

แนวทางในการจดัการเรียนรูในรูปแบบ WiL

One
• สรางความตระหนัก (awareness) ต่ืนตัว WiL กบัผูบริหารระดับสูง

Two
• แสวงหารูปแบบการเรียนรูและการฝกประสบการณที่หลากหลาย 

สอดคลองกับบัณฑิตพึงประสงคของ WiL แตละหลักสูตร

Three
• สงเสริมการวิจัยสรางองคความรู WiL ทั้งเชิงลึก และกวาง เพื่อสรางจุด

แข็ง และอัตลักษณ

Four
• อยาให WiL เปนแคงานฝาก ตองมีเจาภาพรับผิดชอบ

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เรื่อง หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการกับการทํางาน ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการทํางาน

ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

 3. เงื่อนไข

 3.1 ตองมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนยความเปนเลิศ (Center of 

Excellence) ที่อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรตามรูปแบบความรวมมือที่

กําหนดดังนี้

 3.1.1 ความรูมือในโครงการ Talent Mobility, Work-integraded Learning, สหกิจศึกษาและทวิภาคี 

หรือ

 3.1.2 ความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคคลากรหรือเทคโนโลยี ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน

 3.2 ตองมีรายไดคร้ังแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม พศ 2560 ในกรณีที่มีความจําเปนให

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุพิจารณาขยายเวลาดําเนนิการไดตามความเหมาะสม

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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เกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 5. ปรัชญา และวัตถปุระสงค

 5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก

 5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบณัฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

เนนความรูและทักษะดานวชิาการ สามารถนําความรูไปประยุกติใชในสถานการณจรงิไดอยางสรางสรรค

 5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวชิาการ ….

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 5. ปรัชญา และวัตถปุระสงค

 5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ แบงเปน 2 แบบ ไดแก

 5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏบิัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาขีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมี

สมรรถนะและทักษะดานการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการฝกงานในสถาน

ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

 5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวชิาชีพ หรอืปฏิบัติการ …

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

WiL คืออะไร
 เปนการผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณทํางานทางวชิาชีพนอกหองเรียนกับการเรียน

ในหองเรียน อาจอยูในรูปของการศึกษาวิจัย การฝกงาน สหกิจศึกษา การทํางานเพื่อสังคม 

การทํางานในสถานประกอบการ หรือกระฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

WiL คืออะไร
 เปนสถานการณที่รวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (acedamic) กับวิชาชีพ (professional) 

เขาดวยกันภายใตสภาพแวดลอมของการทํางานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

ของนักศึกษา

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

WiL คืออะไร
 เปนการสรางสะพานเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในปจจุบัน ของนักศกึษากับวิชาชีพใน

อนาคต เปดโอกาสใหนักศึกษาไดประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการ

เรียนกับประสบการณการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความจริง (real 

world)
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WiL คืออะไร
 เปนจุดรวมและหลอมรวมกันระหวางการเรียนรูในเชงิทฤษฏีและการฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการ

เรียนรูทางทฤษฏี (Formal learning) กับกระบวนการฝกปฏิบัติดวยการทํางานที่มีคุณภาพ 

(Productive work) มันจึงเปนระบบหนึ่งของการสรางความรูจากแหลงความรูหลายๆแหลง

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

เง่ือนไขของ WiL
1. ตองมีการผสมกลมกลืน มีจดุรวม และหลอมรวมกัน ระหวางความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนใน

หองเรียน กับประสบการณทํางานหรือฝกปฏิบัติทางวิชาชพีนอกหองเรียน

2. ตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูร

3. ตองอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานจริง 

4. งานที่ฝกปฏิบัติตองเปนงานที่มคีุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได

รูปแบบของ WiL

1. ประสบการณการทํางานแบบมีโครงการสราง (Structured work experiences) ไดแก 

สหกิจศึกษา การฝกงาน (Internship) การฝกภาคสนาม ผูชวยวิจัย และผูชวยสอน

2. ประสบการณการทํางานแบบไมมีโครงสราง (Unstructured work experiences) ไดแก

 งานอาสาสมัคร การทํางานในโรงเรียน และการทํางานภาคฤดูรอน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

รูปแบบของ WiL
1. การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course experience)

2. การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich course)

3. สหกิจศึกษา (Cooperative education)

4. การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive apprenticeship or

Job shadowing)

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหรกรรม (Joint industry university course)

6. พนักงานฝกหัดใหม หรือพนักงานฝกงาน (New traineeship or appreticeship)

7. การบรรจุใหทาํงานหรือการฝกงานเฉพาะตําแหนง (Placement or practicum)

8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)

9. การฝกปฏิบติัจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฏี (Post-course internship)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

รูปแบบของ WiL
1. การศึกษาวิจัย (Research)

2. การศึกษาในตางประเทศ (Study abroad)

3. การฝกสอน (Student teaching)

4. การใหบริการขุมชน (Community service)

5. สหกิจศึกษา (Cooperative education)

6. การฝกงาน (Internships)

7. การเรียนรูดวยการบริการสังคม (Service learning)

8. การเวยีนงานคลินิก (Clinical rotations)

9. การฝกปฏิบติังานในอุตสาหกรรม (Industry attachments)

10. การฝกงานทางวิชาชีพ (Professional work placement)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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รูปแบบของ WiL

1. เนนการสรางความตระหนัก (Awareness model)

2. เนนการประยุกตใช (Application model)

3. เนนการสรางสมรรถนะ (Competency model)

4. เนนการสังเคราะหความรู (Synthesis model)

5. เนนการร้ือการสรางความรูใหม (Deconstruct-reconstruct model)

6. เนนการทบทวนเพื่อสะทอนความคดิ (Iterative reflection model)

7. เนนการวิจัย (Research-based model)

8. เนนการแกปญหา (Problem-based model)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

กระบวนการดําเนนิงานที่สําคัญของ WiL

1. การเตรียมการกอนจดัการเรียนรู
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการณกับการทํางานที่จัดใหนักศึกษาตองมีการผสมกลมกลืนหรือ

หลอมรวมกันระหวางความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนในหองเรียนกับประสบการณทํางาน หรือฝกปฏิบติั
ทางวชิาชีพนอกหองเรียน

1.2 งานที่นกัศึกษาฝกปฏิบัติตองเปนงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนกัศกึษาได

1.3 นักศึกษาตองปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานจริง

1.4 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูร

1.5 การกําหนดงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบติัตองมีประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ

1.6 ตองจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพของนักศึกษา (Career development learning)

1.7 ตองจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกบัการทํางานตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร และแหลงเรียนรูใหแก
นกัศึกษาอยางเพียงพอ

1.8 ตองกําหนดผลการเรียนรู (Learning outcomes) ที่ตองการใหเกิดขึ้นกนันักศึกษาไวอยางชัดเจน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

กระบวนการดําเนนิงานที่สําคัญของ WiL

2. ระหวางการจัดการเรียนรู

2.1 ตองกําหนดสถานการณหรือประเด็นปญหาทีท่าทายและมีความหมายตอนักศึกษาเพื่อใหนักศกึษาตองใชทั้ง
ความรู ทกัษะ และเจตคติหรือประสบการณที่ไดรับการศกึษาจากหองเรียน เพ่ือทําใหงานที่รับผิดชอบ

ประสบความสําเรจ็

2.2 มีระบบที่ชวยใหนักศึกษาตองคิดอยางไตรตรองจนเกิดทักษะกระบวนการคิด สืบเสาะหาความรู มีการสังเกต 

ทดลองปฏิบัติ เก็บรวบรวมขอมูล ดวยการแกไข ปญหาหลายๆรูปแบบ

2.3 ตองเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดอธิบายหรือหาเหตุผลระหวางหลักการทางทฤษฏี (Theory concept) กับสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงในโลก (Real world situation)

2.4 วิธกีารจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานสามารถดําเนินการได 3 แนวทาง คือ 

1. แบบเนนการทํางาน (Work-based learning)

2. แบบเนนการทําโครงงาน (Project-based learning)

3. การผสมผสานการทาํงาน และทําโครงงานเขาดวยกัน (Work and project-based learning)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

กระบวนการดําเนนิงานที่สําคัญของ WiL

3. หลังการเรยีนรู

3.1 นักศึกษาตองนําเสนอผลการเรียนรูสูสังคม โดยเปรียบเทียบระหวางที่เขารับผิดชอบกบัสิ่งที่เขาทําไดจริง

3.2 ตองมีการนําเสนอผลสะทอนกลับเชิงวิพากษของนักศกึษา (Critical reflection) จากประสบการณที่ไดรับ

3.3 มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานและระดับการประเมินผลไวอยางชดัเจน

3.4 ตองมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4

Pre-course

Experience

Academic Part                                                                                       Academic Part
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Academic
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Academic

Term
Thick Sandwich

Cooperative Education

Job Shadowing

Joint Industry University Course

New Traineeship

Placement or Practicum

Post course internship

Field 
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ทศ
๑๘

-๑
๙ 

พฤ
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ม 

๒๕
๕๙

 ณ
 โร

งแ
รม

 เด
อะ

กร
ีนเ

นอ
รี่ 

รีส
อร

ท 
เข

าใ
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Pre-course experience

1. ผูเรียนตองเขาไปอยูในส่ิงแวดลอมทางวชิาชีพกอนเริ่มการศึกษา

2. มีการกําหนดประเด็นที่เก่ียวของในวิชาชีพใหผูเรียนสังเกตการณและเก็บขอมูล เชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ

3. มีการนําประเด็นที่ไดจากการสังเกตมาสะทอนความคิด (Reflection) แลกเปล่ียนกับผูเรียน

ดวยตนเอง และกับผูสอน

4. ผูเรียนสรุปขอคนพบ เชน ความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาชีพ (Concept) บทบานของบุคคล

ในวิชาชีพโดยนําเสนอในรูปแบบรายงานหรือ Mind mapping

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Sandwich course

1. การจัดหลักสตูรแบบแซนวิช แบงออกเปนสองประเภทไดแก

1.1 แซนวชิแบบบาง (Thin sandwich) เปนการเรียนในสถานศึกษาควบคูกับการทาํงานในสถาน

ประกอบการตลอดหลักสูตร

1.2 แซนวชิแบบหนา (Thick sandwich) เปนการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Academic term) ใน

สถานศึกษาสลับกันภาคการทํางาน (Work term) ในสถานประกอบการ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

1 2 3 4

Sandwich course

Work experience
Degree study

Degree study Degree study Work experience Degree study

Thin sandwich

Thick sandwich

Year

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ



15-Jun-16

10

Sandwich course

2. ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฏีจากชั้นเรียนกับประสบการณการ

ทํางานในสถานประกอบการ

3. มีผูสอนในสถานศึกษาและพี่เล้ียงในสถานประกอบการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด

4. ตําแหนงงานที่ผูเรยีนไดรับจะตองสูงขึ้นตามชั้นปของการศึกษา

5. ผูเรียนตองไดรับคาตอบแทนในระหวางการทํางาน

6. สถานศึกษาประเมินผลการศึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทํางาน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Cooperative education

1. การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1.1 แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทํางานตัง้แต 2 ภาคการทาํงานข้ึนไป

1.2 แบบตอเนื่องต้ังแต 1 ภาคการทํางานหรือ 16 สัปดาหข้ึนไป

2. มีการเตรียมความพรอมและจัดหางานใหแกผูเรียน

3. มีการสรางความรูความเขาใจแกสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Cooperative education

4. มีผูสอนในสถานศึกษาและพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ผานการเตรียมความพรอมในการ

นิเทศ ดูแล และติดตามความกาวหนาของผูเรียนในการทํางาน

5. ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฏีจากชั้นเรียนกับประสบการณการ

ทํางานในสถานประกอบการในลักษณะงานประจํา หรือโครงงาน

6. ผูเรียนตองไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการในระหวางการทํางาน

7. มีการนําเสนอ และสะทอนผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษา

8. มีการแบงสัดสวนการประเมินผลระหวางผูสอนในสถานศึกษาและพี่เล้ียงในสถาน

ประกอบการ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Cognitive apprenticeship or job shadowing

1. ตองมีการกําหนดผูถูกติดตาม (host) และผูติดตาม (visitors/Guest)

2. ตองมีการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนการเรียนรูหรือตดิตามพฤติกรรมการทํางาน เชน 

แผนการติดตาม และกิจกรรมที่ตองติดตาม

3. ผูเรียนหรือผูตดิตามสามารถเรียนรูหรือติดตามพฤติกรรมการทํางานของผูถูกติดตามไดโดย

การสงัเกต การพูดคยุ และการทํางานรวมกับผูถูกติดตาม

4. ประเมินผลดวยการสะทอนความคิดทั้งผูเรยีนหรือผูติดตามดวยกนัเองและรวมกับผูถกู

ติดตามในรูปของการสนทนากลุมยอย (Focus group) เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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Joint industry university course

1. ผูที่จะขับเคล่ือนความรวมมอืตองมาจากผูบริหารระดับสูงทั้งสององคกร ตองสรางเปาหมาย

และผลประโยชนรวมกันอยางชัดเจน

2. มีการประเมินจุดแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย และความสามารถดานการวิจัยของ

สถานประกอบการ

3. ตองมีบุคคลที่มีความสามารถในการสรางและจดัการความรวมมือ

4. เนนการเรียนเพื่อแกไขโจทยจริงจากภาคอตุสาหกรรมโดยนําเอาความรูที่เรียนในหองเรียน

มาประยุกตใช (Problem-based learning)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Joint industry university course

5. ตองทําโครงงานวิจัยซ่ึงเปนปญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Project-based learning)

6. มีอาจารยประจําสถานประกอบการ (Site director) ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด

7. รายงานทางวิชาการที่เกดิจากผลงานของผูเรียนจะถูกจัดเก็บไวในสถานประกอบการ

8. ผูเรียนตองมานาํเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จส้ินการปฏบิัติงาน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

New traineeship or apprenticeship

1. เปนการเตรียมผูเรียนใหมีทักษะวิชาชพีที่พรอมในการทาํงานไดทันที (Work ready)

2. มีการเตรียมความพรอมผูเรยีนใหสามารถเขาสูงานที่ตนสนใจ เชน การเลอืกงานและอาชีพ 

การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ เทคนิคการสัมภาษณงาน พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

3. มีการเรียนเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการที่รับเขาฝก

หรือทํางาน

4. มีการผสมผสานกันระหวางการเรียนรูและการทํางาน (On-the-job learning) ที่สามารถ

เชื่อมโยงความรูทางทฏษฏีควบคูกับการปฏิบัติ ทั้งการฝกงาน การวิจัย หรือ

โครงงาน

5. ตองมีงานและสถานประกอบการรองรับเมือ่สิ้นสุดการเรียน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Placement or Practicum
1. ผูเรียนตองไดรับการฝกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา

2. ผูเรียนตองเรยีนควบคูกับการทํางานในสถานประกอบการเปนระยะเวลานานเพียงพอใน

การเรียนรูประสบการณเพื่อใหมีทักษะหรือสมรรถนะตามวิชาชีพ

3. ผูเรียนตองไดรับความรูทางทฤษฏีกอนการฝกปฏิบัติที่ดําเนินการควบคูกับการเรียนในชั้นป

ที่สูงขึ้น

4. มีการเตรียมความพรอมผูเรยีนกอนการฝกทั้งความสามารถในการเขาสูงาน และ

ความสามารถในการทํางาน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

5. มีผูสอนหรือครูฝกดูแลและติดตามความกาวหนาของผูเรียน

6. ผูเรียนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ (Self-reflection) ระหวางการฝกทั้งกับผูเรียน

ดวยกันเอง และกับผูสอน

7. มีการประเมินผลผูเรียนเปนระยะทั้งระหวางการฝกและเมื่อส้ินสุดการฝก
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Fieldwork

1. เปนการใหผูเรียนเขาไปสังเกตการณและมีสวนรวมในการทํางานเปนระยะเวลาส้ันๆตอเนื่องตลอด

หลักสูตร

2. มีการเพิ่มเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอดคลองกับสาขาวิชาชพีตามชั้นปการศึกษาของผูเรียน

ที่เขารับการฝก

3. มีการเตรียมความพรอมผูเรียนดานความปลอดภยัและการปองกนัโรคติดตอกอนไปปฏิบัติงาน

ภาคสนาม

4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูจากชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมจริง

5. มีการนําวิธีการบูรณาการการเรียนกับการทํางานในรูปแบบอ่ืนมาสอดแทรกในหลักสูตร เชน การ

ฝกงาน การเรียนแบบ Project-based learning

6. มีการประเมินผลผูเรียนเปนระยะทั้งระหวางและสิ้นสดุการปฏิบัติงานภาคสนาม

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Post-course internship

1. ตองเปนการฝกปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฏีครบตามหลักสูตรแลวหรือผานการเรียน

มาแลวในระดับหน่ึง

2. มีการเตรียมความพรอมผูเรยีนทั้งความสามารถในการเขาสูงานและความสามารถในการ

ทํางาน

3. เปนการฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียนในสถานศึกษา

4. เนนการฝกปฏิบตัิงานประจําหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวชิาชีพ

5. ผูเรียนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ (Reflection) ทั้งระหวางการฝก และเมื่อส้ินสุดการ

ฝกกับผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอน

6. ประเมินผลเมื่อส้ินสุดการฝกทั้งการสงรายงานและการนําเสนอผลงาน

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ.2558

5. ปรัชญา และวัตถปุระสงค

5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาค

ทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษาดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใช

ในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค

5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ….

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค

5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ แบงเปน 2 แบบ ไดแก

5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏบิัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาขีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

หรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการ

ฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ …

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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เกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย

10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏบิัติการ.. ประกอบดวย

10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร

10.2.3 อาจารยผูสอน

กรณีรวมผลิตหลักสตูรกบัหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอดุมศกึษา หากจาํเปนบุคคลาการทีม่าจาก

หนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคณุวุฒิปริญญาโท และผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้น

ตํ่าปริญญาตรี หรือเทียบเทา และมีประสบการณ การทํางานในหนวยงานแหงนัน้มาแลวไมนอย

กวา 6 ป

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

10. การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับ หนวยงานอื่น
10.1 การตกลงรวมผลิต หมายถึง การทําขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวางสถาบนัอุดมศึกษากันองคการ

ภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตรโดยผานความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย และ

คณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกน้ันๆ

องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรอง จากหนวยงานที่รับผิดชอบ

การศึกษาของประเทศน้ัน หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทา หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
มหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย แหงประเทศไทยเทาน้ัน 

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

หากเปนบริษัทเอกชนที่ไมไดอยูในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวม ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว

Learning outcome กับรูปแบบ WiL

จากการสํารวจความเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,148 คน ของมหาวิทยาลัย

ในแคนาดาชวงเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2011 ทางระบบออนไลนถึงประโยชนที่รับจากการเรียน

การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานพบวา

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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มหาวิทยาลัยที่เปนผูนาํดานสหกิจศกึษา

Northeastern university รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสหกิจศึกษา

มามากกวา 100 ป ต้ังแตป พ.ศ.2452 หรือ ค.ศ. 1909

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

ปจจุบันจดัการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการทํางานใหแก นักศึกษาดวย

ประสบการณ (Experiential Learning) 4 รูปแบบ 

1. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

2. การวิจยัของนักศึกษา (Student Research) 

3. การเรียนรูดวยการบริการสังคม (Service Learning) 

4. การหาประสบการณทํางานในตางประเทศ (Global Experience) 

มหาวทิยาลัยที่เปนผูนาํดานสหกิจศกึษา
Swinburne University of Technology เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย จัดสหกิจศึกษามามากกวา 50 ป

ต้ังแตปพ.ศ. 2505-2506 หรือ ค.ศ.1962-63 ไดจัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานใหแกนักศึกษาออกเปน 6 
กลุม 

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

1. การเรียนรูในอุตสาหกรรมเปนหลัก หรือการฝกงานทาง วชิาชีพ (Industry-Based Learning (IBL), Professional 

Placement and Internships) 

2. โครงการเรียนรูในอุตสาหกรรม ชุมชน และการเรียนรูที่เนน การวิจัย (Industry, Community and Researchbased

Projects) 

3. การเขาไปศึกษาขอมูลเพื่อการวิจัยในอุตสาหกรรม (Industry and Research Visits and Speakers) 

4. กรณีศกึษาและการศึกษาเหตุการณตาง ๆ (Case Studies and Scenarios) 

5. การศึกษาดูงานและการศึกษาที่เนนการแขงขันทางวิชาชีพ กับหนวยงานภายนอก (Study Tours and External 
Profession-based Competitions) 

6. การเรียนรูจากปญหา การเรียนรูในสตูดิโอเปนหลัก และ การฝกงาน (Problem-based, Studio-based and 

Apprenticeships)

หลกัการเรียนรูที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ WIL

Experiential Learning 

  Authentic Learning 

Project-based Learning 

Work-based Learning 

Competency-based Learning

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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Experiential Learning

หลักการ

 การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากประสบการณที่ผูเรียนไดรับ 

 ความรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูในสถานการณหนึ่ง จะเปนเคร่ืองมือในการทาํความเขาใจ 

อธิบายเหตุการณ หรือแกไขปญหาที่ตามมา

 เปนการเรียนรูในสถานการณจริง เพื่อการปรับตัวเขากับ สังคม ผูเรียนตองใชความคดิ ความรูสึก 

การลงมือทําดวย วิธีการตาง ๆ มากกวาการใชความรูเพยีงอยางเดียว จงึตองเก่ียวของทั้งคนและ

สิ่งแวดลอม 

  ผลที่ไดรับจากการเรียนรูคือประสบการณหรือความรูใหม 

Kolb, 1984: 25-38 Experiential learning

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Authentic Learning

หลักการ 

 เปนการเรยีนรูที่สัมพันธกับความเปนจริงหรือชีวิตประจําวัน 

 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเผชิญสภาพจริง ปญหาจริง โลกแหง ความเปนจริง 

 การเรียนตองมีความหมายกับผูเรียน สามารถนําไปใช ประโยชนและเกดิความใฝรู 

 ผูเรยีนตองไดแกไขปญหา (Academic Challenges) ตองอาศัยบุคคลอื่น ไดพัฒนาทักษะที่

จําเปนตอการดํารงชีวติ และไดรับผลยอนกลับจากการกระทํานั้น

Gordon, 1998: 

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Project-based Learning

 “นักศึกษาสามารถเรียนรูไดลึกและมีศักยภาพในการทํางานที่ ซับซอน ถาพวกเขามีโอกาสได

เรียนรูในสภาพของโลกแหง ความเปนจริงดวยการทําโครงงาน ตองสรางและจัดการ ความรู

ที่มีอยู ตองสืบเสาะเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ตองเขียน ตองวิเคราะหและส่ือสารไปยังผูที่

เก่ียวของ”

Teaching for Meaningful Learning, 2008

Dr. Brigid Barron and Dr. Linda Darling-Hammond, Stanford University

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Project-based Learning

5 องคประกอบสําคัญ 

1. ตองใชการเรยีนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจสําคญั ของหลักสูตร 

2. โจทยที่นกัศึกษาไดรับตองนําไปสูหลักการและแกนความ คิดรวบยอด (Central Concepts) ของเร่ืองที่ตองการ 
ศึกษา 

3. ตองเนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัว ของนกัศึกษา (Constructive Investigation)

Thomas, J. W., 2008

A review of Project-based Learning

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

4. นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบต้ังแตการวางแผน และการจัดการงานใหสําเร็จดวยตนเอง 

(Studentdriven) 
5. ตองเปนโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยูใน ความสนใจ
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VU WILPre-course

Experience
ทํางาน
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11 โจทย/ป
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ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การตดิตามโครงงานดวยระบบหนวยการเรียน (Module)

 จุดมุงหมาย

1. เปนการตอทอ (OnLine) ระหวางมหาวิทยาลัยกบันักศึกษาทีอ่ยูภายนอกมหาวิทยาลัย

ตลอดเวลา

2. ใหนักศึกษาสามารถดําเนินโครงงานไดดวยตนเองมากทีสุ่ด

3. สามารถติดตามการดําเนินโครงงานนกัศึกษาไดอยางเปนปจจุบัน (Real time) ทําใหคณาจารย

นิเทศสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การตดิตามโครงงานดวยระบบหนวยการเรียน (Module)
 รูปแบบ

จัดเปนประเด็นโดยมีคําอธิบายในแตละประเด็นใหนักศึกษาไดศึกษาดวยตนเองและนําเสนอขอมูลของตน
ในแตละประเด็น ประกอบดวย

1. หัวขอโครงงาน

2. วตัถุประสงคและเปาหมย

3. สาระสําคัญหรอืความรูที่ไดจากชั้นเรียน

4. วธิีดําเนินโครงงาน

5. การวิเคราะหขอมูล

6. สรุปและอภิปรายผล

7. ประสบการณที่ไดจากการทําโครงการ

8. มูลคาเพิ่มของโครงงานที่มีตอสถานประกอบการ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Work-based Learning

 หลักการ

1. ประสบการณในสถานที่ทํางานตองถูกจัดเตรียมหรือ กล่ันกรองแลวโดย

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขของการผลิตบณัฑิตของสถาบันนั้น ๆ

2. ตองมีความสอดคลองกันระหวางงานที่ทําหรือ ประสบการณที่ไดรับจากสถานที่

ทํางานกับส่ิงที่ศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษา

James J. McDonald, 2000

Standardized Work-based Learning Programs in Higher Education

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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Competency-based Learning

 สมรรถนะแบงออกเปน 3 ประเภท

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่เปนแกนหรือแกนหลักของ

องคการน้ัน ๆ

2. สมรรถนะตามหนาที่ (Function Competency) คือกําหนดตามบทบาทหนาที่

ภารกิจของแตละตําแหนงแตละบุคคล

3. สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ (Professional Competency) เปนสมรรถนะ

เฉพาะของบุคคล
David C. Mc Clelland, 1973

Testing for Competence Rather Than for Intelligence. American

Psychologist. Vol 28(1)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Competency-based Learning

 สมรรถนะแบงออกเปน 5 องคประกอบ

1. ทักษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลกระทําไดดีและฝกปฏิบัติจนชํานาญ

2. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล

3. ทัศนคติ คานิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตนเอง (Self-Concept)

4. บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait) เปนส่ิงที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น

5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูส่ิงที่เปนเปาหมาย

David C. Mc Clelland, 1973

Testing for Competence Rather Than for Intelligence. American

Psychologist. Vol 28(1)

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

แบบวัดผลการเรียนรู (Learning Benchmark)

 หลักการ

1. เปนการกําหนดสมรรถนะที่ตองการใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน

2. สิ่งที่วัดมีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการแตละแหง

3. เปนการกําหนดรวมกันระหวางพี่เล้ียงในสถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

 วิธีการ

มีการวัดผลการเรียนรูอยางตอเนื่องต้ังแตกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน โดยผูเรียน

ประเมนิตนเอง คณาจารยนิเทศประเมิน และพี่เลี้ยงประเมินทั้ง 3 ระยะ ที่เปนอิสระตอกัน

ที่ สมรรถนะ ระดับสมรถนะ ภาระงานหรือกิจกรรมเพ่ือการ

เพ่ิมพูนสมรรถนะในกรณทีี่สมรร

ถะต่ํากวาระดับมาก
นอย ปานกลาง มาก

1 สมรรถนะหลักสมรรถนะตามความตองการขององคกร (Core competency)

สวนที่มองเห็น

1.1 Skills

ส่ิงที่ตองกระทําใหไดดีและฝกปฏิบัติเปน

ประจําจนเกิดความชํานาญ)

1.2 Knowledge

(ความรูเฉพาะดาน)

สวนที่มองไมเห็น

1.3 Self-concept

(ทัศนคติ คานยิม และควาเชื่อม่ันใน

ตนเอง (Self-confidence)

1.4 Trait

(บุคลิกลักษณะประจาํตัวของบุคคล เปน

ส่ิงที่อธิบายถึงบคุคลผูน้ัน เชน ความ

นาเชื่อถือ ไววางใจได มีภาวะผูนํา)
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ที่ สมรรถนะ ระดับสมรถนะ ภาระงานหรือกิจกรรมเพื่อการเพ่ิมพูน

สมรรถนะในกรณีทีส่มรรถะต่ํากวา

ระดับมาก

นอย ปานกลาง มาก

1.5 Motive

(แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซ่ึงทําใหบุตตล

แสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูส่ิงที่เปนเปาหมายของ

เขา หรือความมุงมั่นสูความสําเร็จ 

(Achievement Orientation)

2. สมรรถนะตามหนาที ่(Functional Competency)

สวนที่มองเห็น

2.1 Skills

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับ WIL

1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจดัการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 (ใชเวลาบางสวน)

4. เกณฑกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑการเทียบโอน และเกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การจัดการเรยีนการสอนแบบ WIL

 การจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร WIL

 การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ดวยหลักสูตรปกติ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การจัดการเรยีนการสอนแบบ WIL
 ผลการวิจัย

“การศกึษาปจจยัความสําเร็จของการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน

สําหรับอุดมศึกษาไทย”

การจัดการเรยีนการสอนแบบ WIL

 ผลการวิจยั

“การศกึษาปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานสําหรับ

อุดมศึกษาไทย”

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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ชื่อโครงการวิจัย

 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

ที่เหมาะสมกับกลุมสาขาวิชาชีพของประเทศไทย

 ระยะที่ 1 เฉพาะกลุมสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร และกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การเลือกใชรูปแบบใดตองคํานงึถึง

1. นักศึกษาถูกคาดหวังใหเรียนรูอะไรบาง ตองเปนไปตามขอกําหนดของ มคอ ในแตละกลุม

สาขาวิชาชีพ

2. ผลลัพธอะไรบางที่เปนความคาดหวังของนักศึกษา ตองเปนไปตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคและสมรรถนะวิชาชีพของแตละกลุมสาขาวิชาชีพ

3. ตองทําอะไรบางเพื่อตอบสนองการเรียนรูในขอ 1 และผลลัพธในขอ 2 เลือกใช WiL ใน

รูปแบบใด ตองคํานึงถึงจุดเดนน และผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกนักศึกษาของแตละ

รูปแบบ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

ผลการวิจัย

 กลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร 5 รูปแบบ

 WBL : Work-based learning

 PrBL : Project-based learning

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทาํหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทาํหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทาํหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทาํหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ
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ท่ีมา : ดร.อลงกต ยะไวทย เรื่อง การจัดทาํหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

ทําไมต้อง ศกึษาเชิงบรูณากบัการทํางาน
Work-Integrated Learning (WIL)

ทําไมต้อง เรียนเชิงรุกActive learning
ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทาํงาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Work-Integrated Learning (WIL)

 การศึกษาเชิงบูรณากับการทํางาน  Cooperative Education

 สหกิจศึกษา (COOP)

 Work-Based Learning (WBL)

 การเรียนโดยใชการทาํงานเปนฐาน

 Dual programme

 ทวิภาคี

 Sandwich Programme

 เรียนคูกับการทาํงาน (ประกบคู)

 (Vocational Education)

การเรียนเชิงรุก

Active learning

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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Work-Integrated Learning (WIL)

 การศึกษาเชิงบูรณากับการทํางาน

นกัศกึษา
(บญัฑติ)

ผูป้ระกอบการ
(องคก์รผูใ้ช้

บณัฑติ)
สถาบนัการศกึษา
(มหาวทิยาลยั)

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

World conference on cooperative education

 Boston, USA 2005
 The development of cooperative education in the tourism and hospitality industry: 

Issue in the context of Thailand

 London, UK 2006
 Work-Integrated learning in the tourism and hospitality industry issues in the context of 

Thailand “One night stand or marriage couple?”

 Singapore, 2007
 Win-Win on Cooperative education in the hospitality and tourism in Thailand, 

“Curriculum design or delivery structure?: a relationship block course and two-fold 
lecturer approach

 Vancouver, Canada 2009
 The World of real learning, the World of real work: Industry’s and Student’s views of a 

Work-Integrated learning structure.

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

Institution Student Industry

TrainingEducation

Work-Integrated Learning

“Curriculum Design or Delivery Structure?”

a relationship “Block Course” 

and “Two-fold lecturer” approach

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ

การประเมินผล

 การสอบทางทฤษฏี (Block course)

 การสอบยอย (Group Discussion-Workshop)

 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยองคกรผูใชบัณฑิตเมื่อส้ินสุดโครงการ 

(Practicum Assessment)

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
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Cooperative Education (COOP)

สหกิจศึกษา

 Cooperative Education (COOP)

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 COOP by Workshop (Discussion)

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ
ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทาํงาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ

Cooperative Higher Education:

Academic Learning + Workplace Training

 Theoretical Knowledge  Practical experience

Intensive 3-month phases of

Academic learning at one of

The 12 DHBW locations and

campuses

3-month work placements at one

Of over 9,000 partner companies

And social institutions (‘corporate

Partners’)

ACEDEMIC 

LEARNING

WORKPLACE

TRAINING

Integration of Theory

& Practice
In the Curriculum

ท่ีมา : อ.ศักด์ิชัย ปนเพชร เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน : กรณีศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ


