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การเสวนา

ประเด็นส าคญัจากการอบรม 

“หลกัสตูรคณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศ CWIE และหลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน CWIE ในสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ”

โดย อ.กมลวรรณ รอดหร ิง่          คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว

ผศ.ดร.ธญัญารตัน ์สงวนศร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

นายพทัธนัย เสาะแสวง   คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว



ประเด็นการเสวนา

1. การขบัเคลือ่นหลกัสตูร CWIE ของ สป.อว.

2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

- หลกัการส าคญัของ CWIE

- รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ CWIE

- ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ในการจดั CWIE

3. แลกเปลีย่นประสบการณก์ารประยกุต ์CWIE ในหลกัสตูร

4. แนวทางการจดัการ CWIE ของสว่นงาน 



1. การขบัเคลือ่นหลกัสตูร CWIE ของ สป.อว.

แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพมนุษย ์
ขอ้ 8.2.2 จดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน
ขอ้ 7 เตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21

พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562
มาตรา 35 สถาบนัอดุมศกึษาพงึสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรมเพือ่สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของ
สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการปฏบิตังิานจรงิ และเพือ่พฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ สมรรถนะ และคณุลกัษณะอืน่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ
มาตรา 36 หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการ
ด าเนินการตามมาตรา ๓๕ อาจไดร้บัสทิธปิระโยชน ์ดงัตอ่ไปนี้
(1) การสนับสนุนดา้นวชิาการและทรพัยากรตามสมควรแกก่รณี

(2) ไดร้บัการเชดิชเูกยีรติ

(3) สทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร

(4) สทิธปิระโยชนอ์ืน่ตามทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา

แผนดา้นการอดุมศกึษาเพือ่ผลติและพฒันาก าลงัคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาศกัยภาพคน (Capacity Building)
แนวทางที ่2 ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและสมรรถนะของ
ก าลงัคน (Quality & Empower Competencies 
Enhancement)
กลยุทธ ์8 การจดัสหกจิศกึษาและการศกึษาบูรณาการกบัการ
ท างาน

CWIE platform







การอบรม 

หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศ CWIE และหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิาน CWIE ในสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ

ระหวา่งวนัที ่21-23 มถิุนายน 2564



4 Key 
Characteristic

s of CWIE

1. University -
Workplace 

Engagement

2. Co- design 
Curriculum

3. 
Competency 

- based
Education

4. Experiential 
- based 
Learning

นิยามของหลกัสตูร CWIE

“ เป็นหลกัสตูรตามแนวคดิของการ

จดั การศกึษาเชงิประสบการณ ์บน

สมรรถนะ ใหนั้กศกึษาไดใ้น

สถาบนัอดุมศกึษาควบคูไ่ปกบัการ

ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ 

เพือ่ใหนั้กศกึษาไดม้สีมรรถนะพรอ้มสู่

โลกการท างานจรงิไดท้นัทหีลงัส าเรจ็

การศกึษา โดย ความรว่มมอื ระหวา่ง

สถาบนัอดุมศกึษาฝ่ายผลติ และ

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑติ ” 

2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

หลกัการส าคญัของ CWIE 



ศ.ดร.วจิติร ศรสีอา้น
ประธานคณะกรรมการจดัการ

อบรมเรยีนรู ้

นายกสมาคมสหกจิศกึษาไทย



2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

- รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ CWIE

1. แบบเรยีนภาคทฤษฎกีอ่นไปปฏบิตังิาน (Separate) เป็นการเรยีนภาคทฤษฎทีีส่ถาบนัอดุมศกึษาจนครบตามก าหนด 

หลงัจากน้ันจงึไปปฏบิตังิานในหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาทีก่ าหนด เชน่ สหกจิศกึษา เป็นตน้

2. แบบเรยีนภาคทฤษฎสีลบักบัไปปฏบิตังิาน (Sandwich) เป็นการเรยีนในสถาบนัอดุมศกึษาสลบักบัการไปปฏบิตังิาน

จรงิในหน่วยงานภายนอกตลอดระยะเวลาการเรยีนในหลกัสตูรน้ันๆ เชน่ Sandwich Program เป็นตน้

3. แบบผสมผสาน (Mix) เป็นการเรยีนภาคทฤษฎใีนสถาบนัอดุมศกึษาสว่นหน่ึง และการเรยีนภาคทฤษฎพีรอ้มการ

ปฏบิตังิานจรงิในหน่วยงานภายนอกอกีสว่นหน่ึง เป็นการจดัหลกัสตูรในรปูแบบผสมระหวา่งแบบที ่1 และแบบที่

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร CWIE

1. เพิม่สาระใหจ้ดัไดทุ้กกลุม่ของหลกัสตูร

2. จดั CWIE ยาวขึน้ มจี านวนหน่วยกติมากขึน้ สอดคลอ้งกบัสาขาวชิา

3. เนน้การพฒันาในหลากหลายรปูแบบโมดลู (Modular) ฐานสมรรถนะ (Competency based) ฐานทกัษะ (Skill based)



2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

ตวัอย่างหลกัสูตร CWIE แบบ

ภาคทฤษฎกีอ่นไปปฏบิตังิาน 

(Separate) 



2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

ตวัอย่างหลกัสูตร CWIE แบบ

ภาคทฤษฎสีลบักบัไป

ปฏบิตังิาน (Sandwich) 



2. การปรบัแนวทางการเรยีนการสอนตามแนวทาง CWIE

ตวัอย่างหลกัสูตร CWIE 

แบบผสมผสาน (Mix) 

ทีม่า: มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร หลกัสูตร AI and Innovation Engineering



3. ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ในการจดั CWIE

1. พทัธกจิและภารกจิรว่มในนโยบายและแผนงานของสถานศกึษา กบัสถานประกอบการที่

ชดัเจนและตอ่เน่ือง

> เกดิ หุน้สว่น CWIE (CWIE Partnership) 

> เกดิประโยชนร์ว่มกนัท ัง้ 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) 

2. จดัให ้CWIE เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินหลกัสูตรตามมาตรฐานการศกึษา

3. ก าหนดสว่นงานและบุคลากรเพือ่รบัผดิชอบ CWIE

4. ตดิตาม ประเมนิผล การจดั CWIE


