ข้อเสนอโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
...............................................................................
1. รายละเอียดของเครือข่ายอุดมศึกษาผู้เสนอโครงการ
1.1 ชื่อเครือข่ายระดับ B
:
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
ชื่อสถาบันแม่ข่าย (B)
:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานกรรมการเครือข่าย :
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์
ที่ตั้งสานักงานเครือข่าย
:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
:
0 7567 3183
โทรสาร
:
0 7567 3114
E-mail
:
coop@wu.ac.th

ลายเซ็นประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
ผู้อนุมัติให้ส่งข้อเสนอโครงการในนามเครือข่ายฯ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร
.............................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

1.2 รายละเอียดเครือข่ายระดับ C - เครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ข้อมูลประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ประธาน
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ชื่อสถาบันฯ ต้นสังกัด (C) :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตาแหน่ง (ภายในสถาบันฯ) :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ
:
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
:
0 7567 3113, 0 7567 3183
โทรสาร
:
0 7567 3114
E-mail
:
coop@wu.ac.th
ลายเซ็นประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C)
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร

.............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
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๒. ชื่อโครงการ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและรู ป แบบการเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างานด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
๓. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
โทรศัพท์/โทรสาร
E-mail

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
๐ ๙๙๑๙๔ ๔๕๓๕, ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๗๒ / โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๗๓
bowing๑๙๘๐_๓@hotmail.com, inter355688@gmail.com

๔. กรอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
 ๑. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต หรือสมาคมวิชาชีพ ภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน/เครื่องใช้ฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมานาคม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / ดิจิทัล / เกษตรแปรรูป / สิ่งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม) อุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
 ๒. การพัฒนาหลักสูตร WIL ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา / องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่างประเทศ
 ๓. การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Workintegrated Learning: WIL) ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาระดับประเทศและตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ
 ๔. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ของสถาบั นอุดมศึกษาและสถานประกอบการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน และการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
๕. สาระสาคัญของโครงการ
๕.๑) หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและการบริการมี บทบาทส าคัญ ต่อการพัฒ นาประเทศ บุคลากรทางการ
ท่องเที่ ยวและการบริการมี ความส าคัญเป็ น อย่า งมาก แรงงานไทยขาดแคลนทั้ ง ในด้ า นจ านวนและคุณ ภาพ
กลุ่มสายงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงเป็นสายงานที่มีความต้องการสูงและประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ในขณะที่การศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน ระบบการศึกษาไทยจาเป็น ต้ องเร่ง ปรับ ตั วเพื่ อสร้างความมั่ น ใจให้แก่นักลงทุ น ทั้ง จากในและ
ต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาควรเน้นยกระดับคุณภาพบัณฑิตมากกว่าการเพิ่มปริมาณ และฝึกฝนทักษะที่
ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิคและการท่องจา
แล้วหันไปให้น้าหนักกับการสร้างทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
วิธีการที่จะให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อจบการศึกษา
สามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้ทันทีอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องใช้ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้
บัณฑิตเป็นผู้ร่วมหล่อหลอมความเป็นบัณฑิตนั้นด้วย การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน หรือ WIL
: Work-Integrated Learning เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่ วยให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะการทางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทางานที่แท้จริงก่อนสาเร็จ
การศึกษา การจัดการศึกษาดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบตามความเข้มข้นของแต่ละวิธี
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สถาบั น อุด มศึกษาควรยกระดั บ คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ฝึ กฝนทั กษะที่ ต ลาดแรงงานต้ อ งการในอนาคต ให้
ความส าคั ญ กั บ การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนให้ น้ าหนั ก กั บ การสร้ า งทั ก ษะ โดยวิ ธี ก ารที่ จ ะให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สามารถเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องใช้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้ บัณฑิตเป็นผู้ร่วมหล่อหลอมความเป็นบัณฑิตนั้นด้วย เรียกว่า การ
จัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน หรือ WIL: Work-Integrated Learning เป็นการเรียนรู้เชิ ง
ประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทางาน และทักษะวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิต
การทางานที่แท้จริงก่อนสาเร็จการศึกษา
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จึงเห็นความสาคัญที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บู รณาการการท างาน (WIL) ด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วและการบริก าร การพั ฒ นาเครือ ข่า ยสถาน
ประกอบการเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ให้
สามารถนาผลการดาเนินงานไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนและนาไปสู่ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ด้านจานวนและคุณภาพในอนาคต
๕.๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ “ปรับหลักสูตร เปลี่ยนเนื้อหา พัฒนาผู้สอน” เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตพันธ์ใหม่ ตามพลวัตการแปลงแปลงของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง
๑) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน (WIL) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
๒) เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการเสอน กลยุทธ์การสอนและการวัดผลด้วยฐานสมรรถนะด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
๓) พัฒนาผู้สอนวิชาการ/วิชาชีพ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ที่มุ่งพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการบริการที่ได้จากการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพร่วมกัน
๕.๓) เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ด้วยสถาบันการศึกษา ๓ แห่งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พื้นที่ขนอม) ต่างมีเป้าหมายเดีย วกัน คือมุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถ
ทางด้านการจัด การและเทคโนโลยี บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ที่ หลอมรวม เป็นคนเก่งและคนดี
ที่ ส อดคล้ อ งตามความต้ องการของอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี และ
นครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 3 สถาบันการศึกษามีความพยายามใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome ) เป็น
ตัวตั้ง จากสิ่งที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น ทั้งรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ศึกษาในระบบการเรียนมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะตัว และ
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพโดยสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตร์ของตัวเอง
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Core Competency: คนเก่งและคนดี
ระยะ ๑ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน (WIL) ด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถทางด้านการจัดการบนพื้นฐาน
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน : (๑) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การ
ทางานเป็นฐาน (Work Based Learning : WBL) สถานการณ์การเรียนรู้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ นักศึกษา
เสมือนหนึ่งคือพนักงานจริง เน้น เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านกระบวนคิด วิเคราะห์ และการลงมือ
ปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยการเรียนรู้รูปแบบ WBL จะถูกผสมผสาน
กับรูปแบบการเรียนในห้องเรียน ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในอัตราส่วน ๗๐:๓๐ ของเวลาเรียนใน ๑
ภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ สัดส่วนของเวลาการเรียนรู้ไม่ต่าว่าครึ่งหนึ่ง (๕๐%) ของการเรียนตลอดทั้งหลั กสูตร
โดยการเรียนแบบ WBL จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓ ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ (๒) การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Fieldwork) และ (๓) รูปแบบการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ ๔ ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบการ
เรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในสถาณการณ์จริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลั กสูตร และช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ทักษะด้านเทคนิคในสาขาวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เกิดทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และช่วยให้ผู้เรียนเกิดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนในอนาคต อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้มีงานทาทันที
หลังสาเร็จการศึกษา
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Model: การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ทั้งนี้ ในอดีตสถาบันการศึกษาเครือข่าย ๒ ใน ๓ ที่ร่วมเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน (WIL) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่องสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานในภาคเรียน
สุดท้าย ทาให้ผู้เรียนขาดทักษะและโอกาสที่พึงได้รับ และผู้เรียนไม่รู้จักตนเองในเชิงความถนัดทางวิชาชีพที่มี
ความเหมาะสมกับตัวเอง
กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เรียนได้นาร่องรูปแบบการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒-๓ โดยที่แต่ละสถานศึกษาจะนาร่อง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในช่วงเวลา 1 ปี
กับกิจกรรมที่๑
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผู้สอนวิชาการ/วิชาชีพ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ที่มุ่งพัฒนาการถ่ายทอด
องค์ความรู้และนวัตกรรมการบริการที่ได้จากการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกัน ในลักษณะครูวิชาการ & ครูวิชาชีพ (Two – Fold Lecturers)
- ครูวิชาการพัฒนาตนเองในสถานประกอบทางด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความเป็นพลวัต
- ครูวิชาชีพพัฒนาตนเองในสถานศึกษาทางด้านเทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
- จัดเวทีการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างครูวิชาการและครูวิชาชีพ เพื่อสังเคราะห์แนวทาง และ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการและสถานศึกษาในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี และ อ าเภอขนอม จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ท าความเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์
รูปแบบการดาเนินงาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ลาดับ

สถานประกอบการ

1

บริษัท

2

บริษัท

3

บริษัท

4

บริษัท

5
6

บริษัท
บริษัท

7

บริษัท

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัท
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

20

โรงแรม

21
22
23

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

โทรศัพท์

Smile Samui Tour
Euro Asia Tours Co., Ltd.
The Glory Worldwide Travel Co.,
Ltd.
Grand Sea Discovery Co., Ltd.
Samui Discovery Co., Ltd.
Trans Island Travel Co., Ltd.
Buffalo Tours Thailand - Samui
Branch
STS Samui Leisure Co.,Ltd.
Six Senses Samui Resort
Banyan Tree Samui
Mercure Samui Chaweng Tana
Sheraton Samui Resort
Conrad Koh Samui
Fairhouse Beach Resort & Spa
Fairhouse Villa & Spa
Ibis Samui Bophut
Impiana Resort Chawengnoi
Kanda Residences Samui
Lamui Wanta Beach Resort
Le Meridien Koh Samui Resort &
Spa
New Star Beach Resort
Nora Buri Beach Resorts
Nora Beach Resort & Spa Samui
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081-6762343
077-950580/
087-3834100
077-422674/
081-4640818
077-427001/
083-1040355
077-332637
077-422635

แฟกซ์

077-413328
077-422675
077-425601
077-413188
077-422634

077-601169
077-413440
077-245678
077-915333
077-915657
077-422020
077-915816
077-422255
077-429000
077-914860-1
077-448994-7
077-234500
088-7541567/
077-424590

077-601086

077-960888
077-414500
077-429407
077-429407

077-962539

077-915388
077-915697
077-422396
077-422373
077-429090
077-914834
077-448999
077-270513/
077-332578

077-429498
077-429498

ลาดับ

สถานประกอบการ

24
25
26
27
28

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

29

โรงแรม

30
31
32
33

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

โทรศัพท์

Nora Chaweng Hotel
Outrigger Koh Samui Beach Resort
Ozo Chaweng Samui
Amari Koh Samui
Satiburi Beach Resort & Spa
Vana Belle, A Luxury Collection
Resort, Koh Samui
Tongsai Bay Samui
Chaweng Regent
Melati Beach Resort & Spa
Anantara Bophut Samui

แฟกซ์

077-429407
077-914700
084-3544507
084-3544507
081-0823165

077-429498
077-914701-702

077-915555
077-913750
077-300500
077-913400

077-915556
077-300205
077-913444

๕.๔) ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือนนับถัดจากวันทีไ่ ด้รับอนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ
๖. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือนนับถัดจากวันทีไ่ ด้รับอนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๒
กิจกรรม
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๑. ทาข้อเสนอโครงการเสนอต่อ

สกอ.
๒. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
ทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ
๓. กิจกรรมที่ 2 พัฒ นาผู้ สอน
วิชาการ/วิชาชีพ
๔. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่าย
สถานประกอบการเพื่ อ รองรั บ การ
เรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการการ
ทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ
๕. จัดทารายงานสรุปการจัดโครงการ
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มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

๗. งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1) ขอรับการสนับสนุนจาก สกอ.
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รวม (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน (WIL)
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
1) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประชุมให้คาปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการทางาน (WIL) (1,200 บาท *15 ชม.)
๒) ค่าเดินทางวิทยากร (3 ครั้ง * 5,000 บาท)
3) ค่าที่พักวิทยากร (3 ครั้ง * 1,700 บาท * 2 คืน)
4) ค่าเดินทางอาจารย์ผู้สอนในการประชุมพัฒนาหลักสูตร (20 คน * 5 ครั้ง * 1,000 บาท ไปกลับ)
5) ค่าที่พักอาจารย์ในการประชุมพัฒนาหลักสูตร(20 คน * 1,200 บาท * 5 ครั้ง * 2 คืน)
6) ค่าอาหารกลางวันสาหรับอาจารย์ในการประชุม(250 บาท* 5 ครั้ง * 2 วัน * 20 คน)
7) ค่าอาหารว่างในการประชุม(100บาท* ๒ มื้อ *20 คน * 3 วัน * 5 ครั้ง)
8) ค่าสถานที่ประชุม (5 ครั้ง * 3,000 บาท)
9) ค่าเอกสาร และใช้จา่ ยอื่น ๆ
รวม (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน (WIL)
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
๑) ค่าตอบแทนครูวชิ าการ ครูภาควิชาชีพ (Two – Fold Lecturers) ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการทางาน (WIL) (๑,๒๐๐ บาท * ๒๐๐ ชม.)
๒) ค่าเดินทางนิเทศนักศึกษา ประเภทเหมาจ่ายตามระยะทางจริง (กิโลเมตรละ ๔ บาท)
รวม (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓ พัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

งบประมาณ
(บาท)
๑๘,๐๐๐

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (๑,๐๐๐ บาท * ๖ ชม.* ๓ ครั้ง)
๒) ค่าเดินทางวิทยากร (๓ ครั้ง * 7,000 บาท)
3) ค่าที่พักวิทยากรการประชุมเครือข่าย(๓ ครั้ง * 2 คืน * 1,200 บาท)
4) ค่าเดินทางอาจารย์ในการเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย (คิดตามระระทางกิโลเมตรละ ๔ บาท)
5) ค่าที่พักอาจารย์เดินทางเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย (20 คน * 1,200 บาท * 2 คืน * 6 ครั้ง)
6) ค่าอาหารกลางวันสาหรับการประชุมพัฒนาเครือข่ายสาหรับอาจารย์และตัวแทนสถานประกอบการ
(250บาท ×30คน * 6 ครั้ง)

๑๘,๐๐๐
๒๑,๐๐๐
๑๐,๘๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๘๘,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

-9-

๑๕,๐๐๐
๑๐,๒๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๖,๘๐๐
๔๕๐,๐๐๐
งบประมาณ
(บาท)
๒๔๐,๐๐๐
๓๘,,๔๐๐
๒๗๘,๔๐๐
งบประมาณ
(บาท)

๓ พัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
7) ค่าอาหารว่างสาหรับการประชุมพัฒนาเครือข่ายสาหรับอาจารย์และตัวแทนสถานประกอบการ
(100บาท× ๒มื้อ ×30คน * 6 ครั้ง)
8) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
รวม (หกแสนเจ็ดหมื่นหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

งบประมาณ
(บาท)
๕๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖๗๑,๖๐๐

๘. ผลที่คาดว่าจะได้
1) สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การทางาน (WIL) ที่เป็นรูปธรรม
2) อาจารย์ที่สอนทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการมีโอกาสในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การการทางาน (WIL) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะประสบการณ์จากการทางาน
มากยิ่งขึ้น
3) นักศึกษาได้รับความรู้และเกิดทักษะจากการทางานจริง ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการการทางาน เข้า
ใกล้ ค วามเป็ น อาชี พ มากยิ่ ง ขึ้ น มี ค วามมั่ น ใจในความสามารถ ความรู้ และทั ก ษะ พร้ อ มสู่ ก ารแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น
3) มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเกิดเครือข่ายสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีความเข้าใจการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางาน (WIL) ด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สถานประกอบการมีบทบาทในการพัฒนานักศึกษาด้านการท่ องเที่ยวและการบริการ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีแรงงานในอนาคตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๕) เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไทย
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ภาคผนวก
ข้อมูลคณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

1. ประธานคณะทางาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

2. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

3. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภามหาวิทยาลัย
สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Plant Biotechnology)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0 7567 3176
โทรสาร 0 7567 3114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1836 0161
E-mail: spadungs@wu.ac.th
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
สังกัด สานักงานอธิการบดีวทิ ยาเขตภูเก็ต
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7627 6542
โทรสาร 0 7627 6010
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1597 7244
E-mail: rattan.w@phuket.psu.ac.th

1. ชื่อ-สกุล ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
2. ตาแหน่ง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สหกิจศึกษา
3. สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Chemical Engineering)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
6. โทรศัพท์ 0 7727 8806
7. โทรสาร 0 7735 5041
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4548 9283
9. E-mail: tule.s@psu.ac.th
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ชื่อ นางนราภรณ์ ไชยรัตน์
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
6. โทรศัพท์ 0 7520 1756
7. โทรสาร 8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1285 2914
4. คณะทางาน
9. E-mail: naraporn.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
1.
2.
3.
4.
5.

5. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ 0 7539 2043
โทรสาร 0 7539 2043
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6471 5040
E-mail: wichit_soo@nstru.ac.th
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ช่วยชูวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.ด. (สัตวศาสตร์)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ 2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7577 3131-2 ต่อ 146
โทรสาร 0 7532 9936
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9873 6853
E-mail: nantanachu@yahoo.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิ ุช สุจริต
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4. วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
จ.ตรัง 92150
6. โทรศัพท์ 08 1958 3057
7. คณะทางาน
7. โทรสาร 0 7520 4059
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1479 7319
วิทยาเขตตรัง
9. E-mail: s_chutinut47@yahoo.com
1.
2.
3.
4.
5.

8. คณะทางาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

9. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยตาปี

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล นางสาวพรณพัชร เพ็ชรเพ็ง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
สังกัด สานักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1
ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทรศัพท์ 0 7577 0136 ต่อ 137
โทรสาร 0 7553 8031
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6491 0076
E-mail: wimonchong_nut@hotmail.com

1. ชื่อ-สกุล นางสาวปัทมา ช่วยพิทกั ษ์
2. ตาแหน่ง รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
4. วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๘/๑๕๑ หมู่ ๒ ซอยศรีวิชัย ๕๙
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
6. โทรศัพท์ 0 7720 4431 ต่อ ๒๔00
7. โทรสาร 0 ๗๗๒๖ ๔๒๒๕
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 ๖๙๕๑ ๗๔๒๔
9. E-mail: pattama@tapee.ac.th
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

10. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

11. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6.
7.
8.
9.

1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์
2. ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา Dr.re.nat (Biophysik)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84100
6. โทรศัพท์ 0 7791 33๕๗
7. โทรสาร 0 7791 33๕๗
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8802 0084
9. E-mail: kmaswiwat@hotmail.com
1.
2.
3.
4.
5.

12. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

ชื่อ-สกุล อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
สังกัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ ๖
ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 1959 ต่อ 108
โทรสาร 0 7621 1778
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9652 4886
E-mail: kittisak@pkru.ac.th

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล นายสมชาย เรืองทอง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ. ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7575 4024-36
โทรสาร 0 7575 4028
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3172 7512
E-mail: somchaie-30@hotmail.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

13. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

14. คณะทางาน
วิทยาลัยชุมชนพังงา

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 08 6478 2887
โทรสาร 0 7548 9613
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4058 2499
E-mail: kit_src@yahoo.com
ชื่อ-สกุล นายพิระ วัฒิธรรม
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยชุมชนพังงา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยชุมชนพังงา 69 หมู่ 6
ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม่) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ 0 7659 9405
โทรสาร 0 7659 9405
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8053 6671
E-mail: pira2506@hotmail.co.th
ชื่อ-สกุล นายภูวไนย ศรีเวชนันต์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ๒/๔ หมู่ ๑
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 1068
โทรสาร 0 7782 3326 ต่อ 2
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1313 3452
E-mail: bhuwanais@hotmail.com

๑๕. คณะทางาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ชื่อ-สกุล อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
2. ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7567 3176
7. โทรสาร 0 7567 3114
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1295 9552
9. E-mail: attanan.ta@wu.ac.th
15. คณะทางาน และเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ชื่อ-สกุล นายเอกราช แก้วเขียว
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7567 3183
7. โทรสาร 0 7567 3114
16. คณะทางาน และผู้ช่วยเลขานุการ
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1547 8556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. E-mail: kekkarat@wu.ac.th
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