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ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ CWIE และลงนาม MOU
หลักสูตร CWIE ต้องเป็นหลักสูตรหลัก

ในการจัดการเรียนการสอน1

Global Platform 
Global Network5
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มีการร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปแบบจตุภาคี คือ 
การร่วมมือของทุกภาคส่วน ท้ังสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถ่ิน

ปรับ Mindset ของ Supply Side และ
Demand Side เป็นการร่วมผลิตก าลังคน

CWIE ต้องตอบโจทย์ทุก Sector
(ภาครัฐ,ภาคเกษตร,ภาคอุตสาหกรรมและบริการ,
ภาคชุมชนท้องถ่ิน)



การลงนาม MOU ระดับประเทศ เรื่องการส่งเสริม CWIE



การประชุมวชิาการเพ่ือส่งเสริมการจดัสหกจิศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการพฒันา
ก าลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศ และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกว่า 500 
คน ประกอบไปด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษา ณ โรงแรม รามา การ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ



รศ. สรนิต ศิลธรรม ปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า จากสภาวการณ์
ปัจจุบนัท่ีพฒันาการทางเทคโนโลยีดิจิทลัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้ความ
ต้องการของตลาดแรงงานเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอุดมศึกษาไทยต้องมีการ
ปรับตวัเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณลักษณะท่ี
สอดคลอ้งรองรับความตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 

กระทรวง อว.ได้พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
คุณภาพของบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และจริยธรรม มี
คุณสมบติัและสมรรถนะท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการ
มีงานท า ทั้งน้ีโดยใช้การจดัสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน (CWIE) สามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของประเทศและแข่งขนัไดใ้นประชาคมโลก



เวทีน าเสนอ “เป้าหมายการขบัเคล่ือน CWIE 
และเสียงสะท้อนจาก   Stakeholder”

นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ บณัฑิต CWIE สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.
อุตรดิตถ์ ได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนบณัฑิต CWIE จากทุกมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ เขา้ร่วมแลกเปล่ียนกบั
ผูท้รงคุณวฒิุภาครัฐและเอกชนระดบัประเทศ



เวทีน าเสนอ “CWIE Showcase”   

มรภ.อุตรดิตถ์ ได้รับการคดัเลือกเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ CWIE จาก
มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ เป็น 1ใน 4 สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บเชิญมาน าเสนอในงานประชุมวชิาการ CWIE







สรุปนโยบาย CWIE ของประเทศ

รมว.อว. กล่าววา่ การจดั CWIE สอดรับกบันโยบายหลกัประการหน่ึงของรัฐบาล คือ 
• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
• การใหมี้การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานเพื่อพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน
• ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและสามารถก ากบัการเรียนรู้ของตนเองได ้
• มีความพร้อมทั้งทกัษะความรู้และทกัษะอาชีพ และทกัษะชีวติก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
• Transformative Change ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ไปสู่ประเทศพฒันาแลว้ในศตวรรษท่ี 21 
• การสร้างและพฒันาบณัฑิตใหเ้ป็น Smart Graduate ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีงานท าท่ีเป็น Career of 

the Future ตอบโจทยอ์นาคต 
• โลกของการท างานยคุใหม่ตอ้งการ Skill Sets แบบใหม่ ตอ้งคิดใหม่ท าใหม่ เปล่ียนวธีิคิด Mindset ใหม่ 
• การเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาทั้งทางดา้นวชิาการ วชิาชีพ วชิาชีวติ และมีสมรรถนะ

ท่ีจ  าเป็นต่างๆ ท่ีสามารถปรับตวัเพื่อการเรียนรู้ สามารถเคล่ือนยา้ยไปเรียนและท างานทัว่โลก



สรุปนโยบาย CWIE ของประเทศ

รมว.อว. กล่าววา่ จาก CWIE Platform ท่ีน าเสนอ ช้ีใหเ้ห็นวา่
• สหกิจศึกษาและการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน หรือ CWIE สามารถตอบโจทยก์ารพฒันา

ก าลงัคนตามความตอ้งการของประเทศในการพฒันาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และสร้างให้บณัฑิตอยูไ่ดใ้น
ศตวรรษท่ี 21

• สะท้อนให้เห็นว่าบัณฑิต CWIE เก่งอาชีพ เก่งการท างาน และถูกใจองค์กรผู ้ใช้ มีทั้ ง Hard skill และ         
Soft Skill ซ่ึงไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัก้าวไปสู่
มาตรฐานสากลผา่น CWIE นานาชาติ 

• ความรู้และประสบการณ์จาก CWIE ยงัเป็นรากฐานส าคญัท่ีส่งเสริมให้บณัฑิตกา้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
ตามเป้าหมายการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย 

• ความร่วมมือระหวา่งภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ผนึกก าลงั ผลกัดนั ช่วยกนัส่งเสริม CWIE ให้เจริญกา้วหน้า 
เขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตการศึกษาท่ีดีท่ีสุดแก่เยาวชนของเราต่อไป 













Future skill Demand (core)

15

• Analytical thinking and innovation

• Creativity, originality and initiative

• Reasoning, problem-solving and ideation

• Critical thinking and analysis

• Complex problem-solving

• Active learning and learning strategies

• Technology design and programming

• Systems analysis and evaluation

• Emotional intelligence 

• Leadership and social influence

in 2022

Source: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum



โลกการท างานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ที่มา : การยกระดับทักษะแรงงานไทย : โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก, ดร. เสาวณี จันทะพงษ์และคณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย   
หมายเหตุ * ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย, (ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ)

10-20 ปี ข้างหน้า (ILO, 2016)

56% ของแรงงานท้ังหมดใน ASEAN-5* จะได้รับผลกระทบจาก
การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิในการผลิตสินค้าและบรกิาร

15 ปี ข้างหน้า (OECD, 2018)

14% ของแรงงานเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
30% เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ใช้ในการท างานอย่างมาก

ภายในปี 2565 (WEF, 2018)

54% ของแรงงานทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ทั้ง Reskill Upskill และ Newskill

University-
Workplace 

Engagement

LLL & Career 
Development

(degree & non 
degree)

competency –
based program



การพฒันาก าลงัคนของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมี 3 กลไกเพ่ือขับเคล่ือน คือ

1. Competency–based education ใชส้มรรถนะเป็นหลกัในการออกแบบ
การเรียนการสอน

2. LLL & Career development ตอ้งส่งเสริมใหน้กัศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. University-workplace engagement ตอ้งท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ

เพื่อทราบความตอ้งการของหน่วยงานนั้นๆ





ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ีมา : ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น



ทิศทางในระดับนานาชาติ
The Global Cooperative and Work Integrated Education 
Charter

วันที่ลงนาม วนัที ่5 สงิหาคม 2562 ณ University of Cincinnati ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ร่วมลงนามโดย  - สมาคมสหกจิศกึษาโลก (World Association for Cooperative & 

Work - Integrate Education: WACE) 

- ผูน้ าดา้น CWIE ท ัว่โลก 

- สมาคมสหกจิศกึษาไทย (ศ.วจิติร ศรสีอา้น)

- สถาบนัอุดมศกึษาไทยและตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WACE ประมาณ 

14 ประเทศ

วัตถุประสงค์ เพือ่แสดงเจตนารมยแ์ละรว่มกนัผลกัดนัใหอุ้ดมศกึษาท ัว่โลกปรบัทศิ

ทางการเรยีนการสอนเป็นการจดัหลกัสูตร CWIE เพือ่สรา้งบณัฑติใหม้ี

สมรรถนะพรอ้มสูโ่ลกแหง่การท างานในโลกยคุใหมแ่ละเคลือ่นยา้ยไปท างาน

ไดท้ ัว่โลก

เป้าหมาย นกัศกึษาทกุคนมโีอกาสเขา้ถงึการไดร้บัการศกึษาเชงิประสบการณอ์ยา่ง

เทา่เทยีมและมโีอกาสแลกเปลีย่นการปฏบิตังิาน CWIE ในตา่งประเทศมาก

ยิง่ข ึน้

A Framework for quality apprenticeships

International Labour Organization (ILO)

- มกีารศกึษาระบบการฝึกปฏบิัตงิานจากประเทศตา่งๆ ทั่วโลกทัง้ในประเด็น
เชงิขอ้กฏหมายและการปฏบิัตจิรงิ

- สาระส าคัญประกอบดว้ย

1. ความเขา้ใจและรปูแบบของการเรยีนรูบ้นฐานการท างาน

2. กรอบแนวคดิการฝึกปฏบิัตงิานในระดับชาตแิละนานาชาติ

3. ขอ้ก าหนดส าหรับการฝึกปฏบิัตงิาน

4. ความทา้ทายของการฝึกปฏบิัตงิานทีม่คีณุภาพ

5. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิการฝึกปฏบิัตงิานคณุภาพ

6. การฝึกปฏบิัตงิาน (กรอบขอ้บังคับ ประโยชนแ์ละความทา้ทาย)

7. การจัดท ามาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ หรอืมาตรฐานของการฝึก

ปฏบิัตงิาน

หมายเหต ุ มกีารสง่แบบสอบถามเพือ่เตรยีมไปใชใ้นการประชมุ International 
Labour Conference ในปี 2021











CWIE มวีตัถุประสงค์ส าคญั 3 ประการ
1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วชิาการ วชิาชีพ และวชิา
ชีวติจากการไปปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท าให ้
นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมในการประกอบวชิาชีพและกา้วสู่การท างาน

2. เพื่อสร้างบณัฑิตไทยใหมี้ทกัษะท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน (Employability) และ มีทกัษะ (Skills) 
ท่ีตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งมีศกัยภาพ ท่ีพร้อมเป็น
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurships) ท่ีสามารถท างานไดท้ัว่โลก (Global Mobility)

3. เพื่อสร้างพนัธกิจสัมพนัธ์ (Engagement) ระหวา่งสถานประกอบการและ สถาบนัอุดมศึกษาผา่น
นกัศึกษา CWIE คณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศอนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมคิด ร่วมท าและร่วม
ไดรั้บประโยชนก์วา้งขวางยิง่ข้ึน



รูปแบบการจดัหลกัสูตร CWIE มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบแยก (Separate) : เรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลยัจนครบตาม

ก าหนด หลงัจากนั้นจึงไปปฏิบติังานในสถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
เช่น สหกิจศึกษา เป็นตน้

2. แบบคู่ขนาน (Parallel) : เรียนในสถาบนัอุดมศึกษาสลบักบัการไป
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลกัสูตรนั้น ๆ

3. แบบผสม (Mix) : เรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลยัส่วนหน่ึง และเรียน
ทฤษฎีพร้อมการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอีกส่วนหน่ึง





















เลขาธิการ กพ. ใช้ CWIE พลิกโฉมข้าราชการไทย











ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการท างาน
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 

เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท่ีก าหนด
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1

เกณฑ์การประเมิน

ระดับมหาวิทยาลัย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ
1 ข้อ

มีการด าเนินการ
2 ข้อ

มีการด าเนินการ
3 ข้อ

มีการด าเนินการ
4 ข้อ

มีการด าเนินการ
5 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการท างาน
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 

เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ตามท่ีก าหนด
3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท่ีก าหนด
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคณะ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ
1 ข้อ

มีการด าเนินการ
2 ข้อ

มีการด าเนินการ
3 ข้อ

มีการด าเนินการ
4 ข้อ

มีการด าเนินการ
5 ข้อ



สรุปรางวลัผลงานสหกจิศึกษาดเีด่น
ระดบัชาตแิละระดบัเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ รวม 7 รางวัล
 สถานศึกษาด าเนินการนวตักรรม CWIE ดีเด่น ระดบัชาติ 
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดบัชาติ 
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 โครงงานนวตักรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 สถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 ท่ีปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัชาติ 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี 2557-2563 รวม 60 รางวัล
 สถานศึกษาด าเนินการนวตักรรม CWIE ดีเด่น ระดบัเครือข่าย 1 รางวลั
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 4 รางวลั
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 4 รางวลั
 ท่ีปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 1 รางวลั
 นกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 โครงงานนวตักรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 12 รางวลั
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีีเด่น ระดบัเครือข่าย 17 รางวลั 
 โครงงานสงัคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ และการจดัการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 15 รางวลั









ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศึกษาดูงานการจัดสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (CWIE) 
ณ ห้องประชุมพชัิยสงครามช้ัน 4 อาคาร ICIT มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์



โครงการประชุมเครือข่ายพฒันาสหกจิศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี 2563 
(ประจ าปีการศึกษา 2562) ห้องประชุมพชัิยสงคราม ช้ัน 4 อาคาร ICIT



คณะศึกษาดูงานสหกจิศึกษา งานพฒันาอาชีพ จากคณาจารย์และบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณณ ี
ณ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกบัการท างาน มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานสหกจิศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์
ณ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกบัการท างาน มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์








