
รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา 
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 18C อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. 
-------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สป.อว. 
2. ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
3. นายวีรวัฒน์ วรรณศิร ิ กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนษุย์ 
  สภาอุตหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อ านวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
5. ผศ.ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสทิธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
6. นายสารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ 
  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. ผศ.ดร. ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษามทร.อีสาน 
  ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
8. ผศ.ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
9. นางลดาวัลย์ พือสันเทียะ หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
10. นายพัฒพงศ์ จิตรมุ่ง เจ้าหน้าที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
11. นางชุลี ศรีนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. 
12. นางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สป.อว. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

สรุปเรื่อง 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ตามนโยบาย
รัฐบาลและพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาผนึกก าลังร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการเพ่ิมปริมาณหลักสูตร 
CWIE รวมทั้งให้มีการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน CWIE โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรคณาจารย์ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร        
ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  สรุปรายงานการประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เดือนมกราคม 2563 

สรุปเรื่อง 

 สป.อว. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเตรียมการก่อนการประชุมวิชาการฯ และ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม CWIE สรุปได้ ดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายของการส่งเสริม CWIE โดยเห็นชอบให้ก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษา CWIE เป็น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี ในลักษณะ Milestone ดังนี้ 

1) ปีที่ 1 เพ่ิมร้อยละ 10  
2) ปีที่ ๒ เพ่ิมร้อยละ 20  
3) ปีที่ 3 เพ่ิมร้อยละ 50 
4) ปีที่ 4 เพ่ิมร้อยละ 75 
5) ปีที่ 5 เพ่ิมร้อยละ 100  

 2. ให้มีคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริม CWIE ประกอบด้วย ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ     
รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 4 แห่ง  
 3. ให้ สป.อว. รวบรวมข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการ CWIE และไม่ด าเนินการ CWIE 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการส่งเสริม CWIE  
 4. เสนอกลไกการส่งเสริม CWIE เช่น ระบบสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง CWIE การเพ่ิมจ านวน            
หน่วยกิตของนักศึกษา CWIE การจัด CWIE Camp และการจัด Sandbox เป็นต้น 
 5. ประเด็นปัญหาในการเพ่ิมจ านวนหลักสูตร/นักศึกษา CWIE เช่น ขาดการด าเนินการเชิงรุก
กับสถานประกอบการ นักศึกษาขาดคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ ขาดแรงจูงใจให้สถานประกอบการ
เข้าร่วมด าเนินการ CWIE เป็นต้น 
 6. การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ด าเนินการ CWIE จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยากร
แกนน า CWIE ควรมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าว 
 7. การพิจารณาร่าง MOU และร่างก าหนดการประชุมวิชาการฯ ในภาพรวม โดยในส่วนของ 
MOU ขอให้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้ง 
 8. การหารือเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล CWIE ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล  
  
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 2.1 การจัดท าแผนการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   

สรุปเรื่อง 
 สป.อว. ได้น าเสนอข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสหกิจศึกษา     
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดแผนการส่งเสริม CWIE ดังนี้ 
 1. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) ของเครือข่ายพัฒนา          
สหกิจศึกษา 9 เครือข่าย มีทั้งสิ้น 42,558 คน ตามตาราง 
 

ล าดับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) 
1 ภาคเหนือตอนบน 3,295 
2 ภาคเหนือตอนล่าง 2,698 
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3,762 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3,861 
5 ภาคตะวันออก 2,990 
6 ภาคกลางตอนบน 11,966 
7 ภาคกลางตอนล่าง 7,127 
8 ภาคใต้ตอนบน 2,664 
9 ภาคใต้ตอนล่าง 4,195 

รวม 42,558 

2. ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย (ข้อมูล ณ ปี 2557) 
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษามี จ านวน 113 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีการจัดสหกิจศึกษามีจ านวน 
35 แห่ง โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาร้อยละ 100 มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดตามตาราง 

ล าดับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดสหกิจศึกษา (แห่ง) ไม่จัดสหกิจศึกษา (แห่ง) รวม 
1 ภาคเหนือตอนบน 13 1 14 
2 ภาคเหนือตอนล่าง 10 - 10 
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 7 14 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 13 1 14 
5 ภาคตะวันออก 4 1 5 
6 ภาคกลางตอนบน 33 11 44 
7 ภาคกลางตอนล่าง 19 12 31 
8 ภาคใต้ตอนบน 6 1 7 
9 ภาคใต้ตอนล่าง 8 1 9 

รวม 113 35 148 

 เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อมูลเฉพาะในส่วนของสหกิจศึกษา และไม่เป็นปัจจุบัน สป.อว.     
แจ้งว่า ได้ส่งหนังสือไปยังแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายเพ่ือรวบรวมข้อมูลจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษา CWIE ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ สป.อว. แล้ว  
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 สป.อว ขอให้ที่ประชุมพิจารณากลไกในการส่งเสริม CWIE และมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม CWIE ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา CWIE จ านวน 2 เท่า
ในระยะเวลา 5 ปี 
 
การพิจารณา  

1. ที่ประชุมเห็นว่าในการก าหนดเป้าหมายการส่งเสริม CWIE โดยการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา CWIE      
2 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี ควรก าหนดเป้าหมายจากจ านวนรวมของนักศึกษา CWIE ในรูปแบบต่างๆ โดยข้อมูลที่ 
สป.อว. น าเสนอ เป็นข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษาและเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจท าให้การก าหนด
เป้าหมายคลาดเคลื่อนได้ และตามที่สป.อว. แจ้งว่า ได้จัดส่งแบบฟอร์มให้กับแต่ละเครือข่ายฯ ทั้ง 9 เครือข่าย เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลนักศึกษา CWIE แล้วนั้น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงว่า แบบฟอร์มดังกล่าวไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
ให้ระบุจ านวนนักศึกษาในส่วนของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ WIL อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้ง สถาบันอุดมศึกษา
บางแห่งมีวิทยาเขตหลายแห่ง การส ารวจข้อมูลของแม่ข่ายฯ อาจไม่ครอบคลุม เป็นต้น จึงขอให้ สป.อว. ปรับแก้
แบบฟอร์มและส่งให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งรวบรวมข้อมูลให้ สป.อว โดยตรง  

2. ที่ประชุมพิจารณากลไกในการส่งเสริม CWIE ตามที่ที่ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ได้เสนอไว้คราวประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม   
สรุปไดต้ามตาราง 
 

กลไกการส่งเสริม CWIE ข้อคิดเห็น/การด าเนินการ 
1. การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก CWIE 
จ านวน 3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง 

สป.อว. แจ้งว่าได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือพิจารณาการยกเว้นภาษี
เงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก CWIE จ านวน 
3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ในกระบวนการเสนอร่าง
กฎหมายต่อไปแล้ว  

2. การเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หลักสูตร CWIE  

สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดจ านวนหน่วยกิต 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ โดยด าเนินการในขั้นตอนของการร่วม
ออกแบบหลักสูตรและระบบบริหารจัดการและน าสู่
การปฏิบัติ (Co-designing and 
Implementation)  

3. การส่งเสริมระบบสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง CWIE - ควรด าเนินการในรูปของเครือข่ายพัฒนา  
สหกิจศึกษา 
- สป.อว. จะเชิญประธานเครือข่ายพัฒนา        
สหกิจศึกษา 9 เครือข่ายมารับทราบข้อมูลและ
ด าเนินการต่อไป 

4. การจัด CWIE Camp  - สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการได้เอง 
5 การจัด Sandbox  - สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการได้เอง 
6. การประชาสัมพันธ์ CWIE เช่น 
- การจัดท า application พัฒนาในรูปแบบของการให้สถาน
ประกอบการสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน ซึ่ง
นักศึกษาจะมีการระบุพ้ืนที่ (area) ที่นักศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาน

- สป.อว. ก าลังพัฒนาระบบฐานข้อมูล CWIE และ
จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ CWIE 
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ประกอบการสามารถเลือกนักศึกษาที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบ
ได้ โดยในส่วนของข้อมูลนักศึกษาอาจต้องมีการพิจารณาถึง
ประเด็นเรื่องของกฎหมายส่วนบุคคลร่วมด้วย โดยอาจขอความ
ร่วมมือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ช่วยจัดท า Application 
- การประชาสัมพันธ์ CWIE ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Instagram เป็นต้น  
 
มต ิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. การก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมของการส่งเสริม CWIE โดยการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา CWIE เป็น 
2 เท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี จะต้องมีการสร้างจูงใจให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัด CWIE กับสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก CWIE จ านวน 3 เท่า ส่วนมาตรการอ่ืนๆ   
ในการส่งเสริม CWIE สามารถให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการได้เอง เช่น การเพ่ิมหน่วยกิตและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การจัด CWIE Camp การจัด Sandbox เป็นต้น 

 2. ให้ สป.อว. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ CWIE ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก 
รวดเร็ว และง่ายต่อการเรียนรู้ เช่น จัดท า Application CWIE การประชาสัมพันธ์ CWIE ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 
เป็นต้น 
 3. ให้ สป.อว. รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา CWIE ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยปรับแก้แบบฟอร์มใหม่ และให้ส่งหนังสือขอข้อมูลไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งโดยตรง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 2.2 การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

สรุปเรื่อง 

 สป.อว. จะจัดประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ        
การท างานและการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. มีกิจกรรม ได้แก่ การเปิดการประชุมและมอบ
นโยบายการส่งเสริม CWIE โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สป.อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวทีน าเสนอ 
“เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE และเสียงสะท้อนจาก Stakeholder” และ “CWIE Showcase “ โดยรัฐมนตรี   
รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อมมอบนโยบาย และเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าวแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สป.อว.   
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างก าหนดการประชุมวิชาการฯ ในส่วนของรายละเอียดของการประชุมฯ เช่น             
การคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาที่จะน าเสนอในแต่ละกิจกรรม
การก าหนดชื่อหัวข้อการประชุม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง      
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การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดกิจกรรมในการประชุมวิชาการฯ ทั้งในส่วนของหัวข้อ
กิจกรรม ผู้น าเสนอ จ านวนผู้น าเสนอ ระยะเวลาในการน าเสนอในแต่ละหัวข้อ หน่วยงานที่จะร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลง และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง สรุปไดต้ามตาราง 
 

ช่วงเวลา รายละเอียด ข้อเสนอที่ประชุม 
09.40 - 10.40 น. เวทีน าเสนอ “เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE และเสียง

สะท้อนจาก Stakeholder” โดย 
- ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม   
- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) 
- ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
  ภาคตะวันออก (EEC) 
- ผู้แทนของที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 4 แห่ง  
- ผู้แทนนักศึกษา 
  ด าเนินรายการโดย ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน
และผูจ้ัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

- ดร. อรสา ภาววิมล เป็นผู้แทน สป.อว. น าเสนอ 
  แนวทางการส่งเสรมิ CWIE รวมทั้ง Platform 
  และเป้าหมายการส่งเสริม CWIE 
- แก้ “ผู้แทนของที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 4 แห่ง” 
  เป็น “ผู้แทนท่ีประชุมอธิการบด ี4 แห่ง  
  จ านวน 1 คน”  
- ผศ.เผชิญชัยภัต รับไปประสาน ทปอ. ทั้ง 4 แห่ง 
  เพื่อคัดเลือกผู้แทน  
- ให้น าเสนอคนละ 5 นาท ี
 

11.10 - 11.40 น. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
1. รองศาสตราจารยส์รนติ ศิลธรรม  ปลัดกระทรวง 
    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 
2. นางสาวดวงใจ อัศจินตจติร์  เลขาธิการ BOI 
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการ 
    นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4. นายธวัช เบญจาทิกลุ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
5. นายสุทธิพงษ์ จุลเจรญิ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
    ประเทศไทย 
7. นายกลินท์ สารสิน  ประธานกรรมการหอการคา้ไทย 
    และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
8. ศาสตราจารยส์ุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานท่ีประชุม  
    อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า  
    ประธานท่ีประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วโิรจน์ ลิม้ไขแสง   
      ประธานท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
11. นายพรชัย มงคลวนิช  นายกสมาคม 
      สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 
 

- เพิ่มหน่วยงานท่ีจะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  
  ความร่วมมืออีก 1 แห่ง คือ สมาคมสหกิจศึกษา 
  ไทย โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรสีอ้าน เป็นผู้ลงนาม 
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ช่วงเวลา รายละเอียด ข้อเสนอที่ประชุม 
13.00 - 16.00 น. น าเสนอ “Best Success Stories” ของกลุ่มภาคีการจดั 

CWIE โดย 
- แก้ “Best Success Stories”  
  เป็น “เวที CWIE Showcase” 

- ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการด้าน CWIE 
(น าเสนอ คนละ 20 นาที) 

- ให้คัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของ 4 ทปอ. 
  ทปอ. ละ 1 แห่ง ได้แก่ ผู้แทน ม.รัฐ/ม.ก ากับ  
  ผู้แทน มรภ. ผู้แทน มทร. และผูแ้ทน ม.เอกชน 
- ให้น าเสนอในสิ่งที่สถาบันอุดมศกึษาประสบ 
  ความส าเร็จจากการด าเนินการ CWIE  

- ผู้แทนสถานประกอบการที่ให้ความส าคญัในการร่วมผลิต
บัณฑิต 
(น าเสนอคนละ 20 นาที) 

- ที่ประชุมเสนอช่ือผู้แทนสถานประกอบการ  
2 แห่ง ได้แก่    
 1) บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  
     โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
 2) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
     โดย นางอัสนียา สุวรรณศริิกลุ  
- ใหน้ าเสนอในเชิงการสร้างแรงบันดาลใจ/ชักจูง 
  ให้เข้าร่วม CWIE 

- ผู้แทนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลโครงการ/ผลการปฏิบตัิงาน 
CWIE ดีเด่นระดับชาต ิ
(น าเสนอคนละ 10 นาท)ี 

- ไม่ควรระบุหัวข้อ “นักศึกษา CWIE ทีไ่ด้รับรางวัล 
  โครงการ/ผลการปฏิบตัิงาน CWIE ดีเด่น 
  ระดับชาติ” เนื่องจากนักศึกษาทีป่ระสบ 
  ความส าเร็จในอาชีพอาจไมไ่ด้รับรางวัลใดๆ 
  ใหแ้ก้ไขเป็น “นักศึกษา CWIE ที่ประสบความ 
  ส าเร็จในอาชีพ” 
- ให้แม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  
  9 เครือข่าย คัดเลือกนักศึกษา CWIE ที่ส าเร็จ 
  การศึกษาแล้ว จ านวนเครือข่ายละ 1 คน  
  (อาจคัดเลือกจากวิดโีอ) รวม 9 คน 
  และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาคดัเลือกอีกครั้ง  

 
มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการด าเนินการตามที่ท่ีประชุมเสนอตามตารางข้างต้น ดังนี้  

1. ให้เพ่ิมหน่วยงานที่จะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออีก 1 แห่ง คือ สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ลงนาม 

2. ให้ สป.อว. ประสานแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา CWIE    
ทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วจ านวนเครือข่ายละ 1 คน รวม 9 คน 

3. ให้ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
BOI ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงรายละเอียดการประชุมวิชาการฯ ให้หน่วยงานรับทราบ และเสนอชื่อ        
ผู้แทนที่จะน าเสนอในหัวข้อ “เสียงสะท้อนจาก Stakeholder” ให้ สป.อว  

4. ให้ ทปอ. 4 แห่ง ร่วมคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง น าเสนอในหัวข้อ “เสียงสะท้อน
จาก Stakeholder” และคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ทปอ. ละ 1 แห่ง น าเสนอหัวข้อ “CWIE Showcase”  

5. ให้ สป.อว. จัดประชุมต้นเดือนมกราคม 2563 เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
1) คัดเลือกนักศึกษา CWIE ที่จะเป็นผู้แทนน าเสนอในหัวข้อ “เสียงสะท้อนจาก Stakeholder” 

จ านวน 1 คน และ “CWIE Showcase” จ านวน 2 คน  
2) พิจารณารายชื่อ/ประเด็นที่ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาจะน าเสนอในหัวข้อ    

“เสียงสะท้อนจาก Stakeholder” และ “CWIE Showcase”  
 



- 8 - 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
1. ให้ สป.อว. เชิญประธานหอการค้าแต่ละภาค เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ด้วย 

 2. ในการด าเนินการ CWIE ควรมีการน าระบบ Video Conference ในกระบวนการนิเทศนักศึกษา
ที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
  
 

 
 

                 นางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์  
            ผู้จดรายงานการประชุม 

             
           นางชุลี ศรีนวล  

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ประเด็นการน าเสนอข้อมูลของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา 
ในการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. 
-------------------------- 

 
เวลา 09.40 - 10.40 น.   เวทีน าเสนอ“เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE และเสียงสะท้อนจาก Stakeholder” 
 

หัวข้อ ผู้น าเสนอ สิ่งทีค่วรน าเสนอ 
- เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE 

 
ดร. อรสา ภาววิมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- แนวทางการส่งเสรมิ CWIE  
- CWIE Platform  
- เป้าหมายการส่งเสริม CWIE  

- เสียงสะท้อนจาก Stakeholder 
(น าเสนอคนละ 5 นาที) 

- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
  แห่งประเทศไทย  
- ผู้แทน BOI  
- ผู้แทน EEC 
(จ านวนหน่วยงานละ 1 คน) 

- สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเพื่อร่วมจัด 
  CWIE 
- สิ่งที่หน่วยงาน/สถานประกอบการ 
  สามารถให้การสนับสนุนรัฐบาล 
- ข้อเสนอแนะ/มมุมองในการจัด CWIE 
(หน่วยงานอาจน าเสนอในมุมมองที่แตกต่างกัน) 

ผู้แทน ทปอ. 4 แห่ง (จ านวน 1 คน) 
ผู้แทนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสตูร 
CWIE  
(จ านวน 1 คน) 

- สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้หน่วยงาน  
  สถาบันอุดมศึกษา และสถานระกอบการ 
  ด าเนินการเพื่อให้การจัด CWIE ประสบ 
  ความส าเร็จ 
- ข้อเสนอแนะ/มุมมองในการจดั CWIE  

 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  เวที “CWIE Showcase”   
 

หัวข้อ ผู้น าเสนอ สิ่งทีค่วรน าเสนอ 
- สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ 
CWIE 

 

ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4 ทปอ.  
ทปอ. ละ 1 คน  
(จ านวน 4 คน) 
(น าเสนอคนละ 20 นาที) 

- รูปแบบการจัด CWIE  
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด CWIE  
- วิธีการด าเนินการ 
- การด าเนินการสอดรับกับการพฒันา 
  Competency ของนักศึกษาอย่างไร 
- ประโยชน์/ผลทีไ่ด้รบัจากการจัด CWIE 
- ประสบความส าเร็จในการจัด CWIE อย่างไร  
(ให้น าเสนอในเชิงสร้างแรงบันดาลใจ/ชักจูงให้
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วม 
จัด CWIE) 

- สถานประกอบการที่ให้
ความส าคญัในการร่วมผลิต 
บัณฑิต  

 

 1) บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  
     โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
 2) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
     โดย นางอัสนียา สุวรรณศริิกลุ  
 (น าเสนอคนละ 25 นาที) 
 

- นักศึกษา CWIE ที่ประสบ 
ความเร็จในอาชีพ 

 

ผู้แทนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสตูร CWIE  
(จ านวน 2 คน)  
(น าเสนอคนละ 10 นาที) 

- ศึกษาหลักสูตร CWIE รูปแบบใด 
- ระยะเวลาปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 
- สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 
  และสิ่งทีส่ามารถน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
- ประสบความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในหน้าท่ี 
  และการประกอบอาชีพอย่างไร 
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