
โครงการประชุมวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยให้มีการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ให้มีความพร้อมทุกมิติและช่วงวัย ให้เป็นคนเก่ง ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562         
ทีก่ าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานมาเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน ซ่ึงมีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ที่มีสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศเป็นสมาชิก เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสบการณ์จากการท างาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และมีคุณสมบัติตรงตาม        
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบ CWIE อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน ซึ่งจะต้องสร้างอุดมการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาและภาคีความร่วมมือ โดยเฉพาะภาคเอกชนให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและร่วมจัดการเรียนการสอน
ด้านสหกิจศึกษาและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนอย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท าแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ภายใต้แพลตฟอร์ม Manpower Demand Driven Education Platform for 
Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): 
University – Workplace Engagement เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการจัด CWIE อย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้งช่วยยกระดับการจัด 
CWIE ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE ดังกล่าว  
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ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงก าหนดจัดการประชุมวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) พร้อมทั้งมีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน             
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ CWIE ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน และผนึกก าลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
ทั้งสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการผลักดันให้เกิดการด าเนินงาน CWIE อย่างเป็นระบบ          
มีมาตรฐาน ต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษและผู้เข้าร่วมงาน  

4) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษา 
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และหาแนวทางในการร่วมกันด าเนินการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

๓. วิธีด ำเนินกำร 

 1) การมอบนโยบาย “การผนึกก าลังความร่วมมือ ผลิตบัณฑิต ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ” 
 2) การน าเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ            
การท างาน 
 3) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง  
 2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 3) นักศึกษา 
 4) ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน    
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5. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

  วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02 039 5549  

7. งบประมาณ 

 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานพ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2: 
มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบเงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) (ไปพลางก่อน) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และมีแนวทางในการด าเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 

2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ตระหนัก เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการจัด        
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

3)  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้ง   
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
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