
แนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 

------------------------- 
 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตรที่ 3 กําหนด         

ใหการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือ     
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดี     
รอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาตนเอง       
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนตองการมีการเปลี่ยนแปลงจาก   
การสรางนักศึกษาใหมีความรู (Knowledge) แตเพียงอยางเดียว เปนการสรางนักศึกษาที่มีความรู (Knowledge) และ
ทักษะ (Skills) ใหมีสมรรถนะที่พรอมในการทํางานในโลกยุคใหมดวย 

ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดในการบูรณาการการจัดการศึกษากับการทํางาน
ใหเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองผูเรียนและสังคมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะ
ที่เปนพลวัต (Dynamics) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาตั้งแตป 
2545 และตอมาในป 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเปดกวางในการนําแนวคิดการศึกษา        
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) รูปแบบอ่ืนๆ มาสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา       
ไดเลือกใชตามศาสตรและบริบทของสถาบัน เนื่องจากรูปแบบการจัดสหกิจศึกษารูปแบบเดียว อาจไมสอดคลองกับ
หลักสูตรทุกสาขาวิชา  

 แมวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม จะสนับสนุนใหมีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางานมาโดยตลอด แตจํานวนหลักสูตรและบัณฑิตที่ผลิตไดยังคงไมเพียงพอกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายพัฒนากําลังคนของรัฐบาลดังกลาว คณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน จึงเสนอแนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน           
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) เพ่ือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอน         
ที่มุงเนนการสรางสมรรถนะเพ่ือสรางบัณฑิตใหพรอมสูโลกแหงการทํางาน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เห็นชอบใหมีการขับเคลื่อนแนวทางการสงเสริม     
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: 
CWIE) โดยใหสถาบันอุดมศึกษาผนึกกําลังรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเพ่ิม
ปริมาณหลักสูตร CWIE เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งใหมีการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน CWIE 
โดยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรคณาจารย 
หลักสูตรผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรผูดําเนินการ CWIE ในสถานประกอบการ และสรางแรงจูงใจให          
สถานประกอบการเขารวมจัดหลักสูตร CWIE โดยเสนอแกไขพระราชกฤษฎีกาออกความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 เพ่ิมการยกเวนภาษีจาก 2 เทา เปน 3 เทา เปนตน 
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2. ความหมายของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) 

 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE) เปนหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
ดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบ โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาควบคูกับการนําความรูไปทดลอง
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทําใหนักศึกษามีสมรรถนะ 
[ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes)] ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
และพรอมสูโลกแหงการทํางานจริง โดย CWIE เปนคําที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน ในรูปแบบตางๆ ไดแก 

1. Cooperative Education หรือ สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่ดําเนินการรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ1 เนนใหนักศึกษามีการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริง 
เปนหลัก (Work-based Learning) หรือโครงการพิเศษ (Special Project) ที่มีประโยชนกับสถานประกอบการ  
โดยบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติผานโครงการหรืองานประจําเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาสู โลกแหง 
การทํางานจริงของบัณฑิต ซึ่งนักศึกษาตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางตอเนื่องไมนอยกวา 16 สัปดาห 
(4 เดือน) กําหนดหนวยกิตขั้นต่ําไมนอยกวา 6 หนวยกิต ในระบบทวิภาค และตองมีการอบรมเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง2 

2. Pre-course Experience เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดเขาไปสัมผัสประสบการณเพ่ือเรียนรูบทบาท
ของผูประกอบอาชีพที่ผูเรียนสนใจกอนการเรียนในเนื้อหาตามหลักสูตรหรือกอนเลือกสาขาวิชาเอก โดยสามารถ
จัดเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 

3. Sandwich Course เปนระบบการเรียนการสอนที่สลับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษากับการทํางานใน
สภาพจริงอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูจากสถาบันอุดมศึกษาไปประยุกตใชใน 
การทํางาน และนําประสบการณจากการทํางานกลับมาเปนประเด็นสําหรับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูเรียน
ตองมีตําแหนงงานสูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซอนตามชั้นปหรือรายวิชาที่ศึกษา ซึ่งการเรียนสลับกับการทํางานสามารถ
แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

    3.1 Thin Sandwich 
                 จัดเปนกิจกรรมในรายวิชาเนนลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลาทํางานอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นปที่       
1 - ปที ่4 ระยะเวลาในการดําเนินการ เชน 

  1) สลับการเรียนกับการทํางานในระหวางสัปดาห เชน เรียน 4 วัน ทํางาน 2 วัน เรียน 3 วัน   
ทํางาน 3 วัน เรียน 2 วัน ทํางาน 4 วัน   

    2) สลับการเรียนกับการทํางานเปนสัปดาห เชน เรียน 1 - 2 สัปดาห สลับกับการทํางาน 1 - 2  
สัปดาห ทั้งนี้แบงเวลาใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ            
  3.2 Thick Sandwich 
                    จัดเปนรายวิชาปฏิบัติโดยวางแผนการเรียนสลับภาคระหวางการเรียนกับการทํางานให
สอดรับกัน ระยะเวลาในการดําเนินการ เชน 

                                                           
1
 สถานประกอบการ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ชุมชน 

2 สมาคมสหกิจศึกษาไทย.(2552). สวนที่  1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

สหกิจศึกษา. หนา 13 
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  1) เรียนรายวิชาในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา สลับกับการไปทํางานในสภาพจริง 1 
ภาคการศึกษา สลับกันตลอดหลักสูตร  
  2) เรียนในสถานศึกษา 3 ป ทํางานในสภาพจริง 1 ป  
  3) เรียนในสถานศึกษา 2 ป ทํางานในสภาพจริง 2 ป     

4. Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing เปนการมุงเนนการสังเกตพฤติกรรมและการ
ซึมซับวัฒนธรรมองคกรของผูใชบัณฑิต โดยเรียนรูประสบการณจากพฤติกรรมการทํางานของผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการทํางานแลวหรือเปนบุคคลตนแบบ ดวยการสังเกต การพูดคุย และการทํางานรวมกัน 

5. Joint Industry University Course เปนระบบการเรียนการสอนที่รวมกันจัดทําหลักสูตรและ 
จัดการเรียนการสอนระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่มีองคความรูในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือใหผูสําเร็จ
การศึกษาเกิดผลลัพธการเรียนรูตรงตามความตองการ 

6. New Traineeship or Apprenticeship เปนการฝกงานที่มีการจัดระบบการเตรียมการและ 
การฝกงานในสถานที่หรือนอกสถานที่ที่มีโครงสรางการดําเนินงานชัดเจน โดยมีการเตรียมผูเรียนในตําแหนงงานที่
สถานประกอบการตองการกอนสําเร็จการศึกษา และเมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาควรไดรับเขาทํางานในตําแหนง
นั้นทันที 

7. Placement or Practicum เปนระบบการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนทํางานหรือฝกงานเฉพาะ
ตําแหนงในสภาพจริงหลังจากทีเ่รียนในสถาบันอุดมศึกษาไปแลวระยะเวลาหนึ่ง โดยผูเรียนสามารถเรียนรายวิชาที่
มีเนื้อหาสัมพันธกับงานควบคูกัน เพ่ือพัฒนาทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในอนาคต  

8. Fieldwork เปนการปฏิบัติงานหรือสังเกตการณทํางานในสถานที่จริงโดยใหผูเรียนปฏิบัติงานใน
ชุมชนหรือพ้ืนที่เชิงภูมิประเทศในรูปแบบตางๆ ดวยการสลับกับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการปฏิบัติงาน
ภาคสนามแตละชวงจะมีความตอเนื่องจากงายไปยากเม่ือชั้นปของผูเรียนสูงขึ้นตามลําดับ 

9. Post-course Internship เปนการเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จ
การศึกษาภาคทฤษฎี โดยเนนใหผูเรียนทํางานในสภาพจริง ฝกการใชความคิดรวบยอดหลังจากเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาครบถวนตลอดหลักสูตร และอยูในชวงสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งผูเรียนสามารถเรียน
รายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกับงานควบคูกัน เพ่ือเติมเต็มความรูกอนสําเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ การจัด CWIE ตองอยูภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีกระบวนการดําเนินการตาม
แพลตฟอรม (Platform) Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career 
Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace 
Engagement (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development through Cooperative and  
Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace Engagement 
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ตารางที่ 1  Platform เพื่อขับเคลื่อนกําลังคนใหมีทักษะที่พรอมในการทํางานและความกาวหนาในวิชาชีพ 
(Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development 
through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace 
Engagement) 

 
กระบวนการ เปาหมาย วิธดํีาเนินงาน 

1. การจัดทําและ
ประชาสัมพันธ
ขอมูล 
(Information) 

เพื่อสรางความเขาใจในมิติตางๆ 
ที่เกี่ยวกับ CWIE  

1. สรางความรูความเขาใจแนวคดิ CWIE รวมถึงมาตรฐาน การประกัน 
    คุณภาพและประโยชนที่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และ 
    สถานประกอบการไดรับ เพื่อสรางการยอมรับและรวมอดุมการณ 
2. จัดใหมเีวทีลงนามความรวมมือระดับประเทศ ระหวางกระทรวง 
    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม กับสภาอุตสาหกรรม 
    แหงประเทศไทย หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
    สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI) สํานักงาน 
    คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
    กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
    กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ประชุม 
    คณะกรรมการอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีประชุม 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง 
    ประเทศไทย  
3. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจดัการอบรมใหความรูกระบวนการ 
    ทํางาน มาตรฐาน และ QA แกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอาจารยนิเทศ    
    และผูนิเทศ  

2. การจับคูความ
รวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา
กับสถาน
ประกอบการ 
(Matching) 

มีขอมูลและเวทีให Demand 
และ Supply ใชประโยชนและ
รวมมือ 
 

1. สรางฐานขอมูลกลางและทําขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลา  
    1) ฐานขอมูลระดับประเทศ (เปนขอมูลเชิงนโยบาย)  
    2) ฐานขอมูลระดับมหาวิทยาลัย (ขึ้นอยูแตละมหาวิทยาลัย)  
2. จัดเวทีพบปะระหวาง Demand และ Supply (เพิ่มการพบปะ 

 นักศึกษา/อาจารย สถานประกอบการที่ไดรับรางวลั) โดยจดัในระดับ  
 ประเทศ เครือขาย และมหาวิทยาลัย  

3. สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการจับคูดําเนินการ CWIE ตาม 
    ความเหมาะสม 
4. จัดประชุมวิชาการเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
    พบปะและสรางความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา 
    เชิงบูรณาการกับการทํางาน 

3. การรวม
ออกแบบหลักสูตร
และระบบบริหาร
จัดการและนําสู 
การปฏิบัติ  
(Co-designing 
and 
Implementation) 

บันฑิตมสีมรรถนะ
(Knowledge, Hard skill,  
Soft skill) ที่พรอมสู 
การทํางานจริง 
 
 

สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และผูมสีวนไดสวนเสีย  
รวมดําเนินการ ดังน้ี 
1. รวมออกแบบโครงสรางหลักสตูร แผนการเรยีนรู และผลลัพธ 
    การเรียนรู (LO) 
2. รวมคดิ รวมทําระบบการบริหารจัดการ CWIE เชน กระบวนการ

เตรียมความพรอมนักศึกษา การดแูลความปลอดภยั การนิเทศ
นักศึกษา การจัดผูนิเทศงาน องคประกอบและเกณฑการประเมินการ
สะทอนคิด (Reflection) การจดัสวัสดิการและคาตอบแทนให
นักศึกษา การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เกดิขึ้น เปนตน 

3. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามหีนวยงานรับผดิชอบ CWIE เพื่อทํา 
    หนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน CWIE  
4. มีการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
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กระบวนการ เปาหมาย วิธดํีาเนินงาน 
4. การประเมินและ
พัฒนา 
(Assessment and 
Development) 

ทบทวน Learning Outcomes 
หลักสตูร และระบบบริหาร
จัดการ CWIIE  ใหทันสมัย
สอดคลองกับโลกการทํางาน 
ยุคใหม (Continuous 
improvement) 

1. มีการประเมิน CWIE ตั้งแต Input, Process, Output และ  
    Impact เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง บนหลักการ 
    ของ Outcome based 
2. มีการประกันคณุภาพการศึกษา (QA) 
 
 

5. การดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมและ
ขยายผลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ 
(Outreach 
Activities) 

เกิดการตอยอด  CWIE เพื่อเพ่ิม
คุณคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางสมรรถนะใหสอดคลองกับตําแหนงงานใน
อนาคต (Career for the Future)  

2. ยกระดับ CWIE ขึ้นสูมาตรฐานสากล เชน Student Mobility, 
International CWIE Program (ระดับหลักสตูร) Publication และ 
International Presentation เปนตน 

3. ยกระดับนักศึกษา CWIE สูการเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurial)   

4.  พัฒนา CWIE เพื่อยกระดับคณุภาพสถานประกอบการผานโจทยวิจัย
เชิงลึก 

 หลักการสําคัญของ CWIE 

1. เปนการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะสอดคลองกับตลาดแรงงาน และมีความพรอมสูโลกแหง 
การทํางานจริง โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาควบคูกับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ทําใหมีประสบการณทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

2. เปนการทํางานในลักษณะภาคีเครือขายรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ  

3. เปนการดําเนินการที่สงผลใหเกิดประโยชนรวมกันทั้ง 3 ฝาย (Win-Win-Win Benefit) ไดแก 
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ  

 วัตถุประสงคของ CWIE  

1.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต   
จากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ และการกาวสูระบบการทํางาน 

2. เพ่ือสรางบัณฑิตไทยใหมีทักษะที่พรอมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills)  
ที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งมีศักยภาพที่พรอมเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่สามารถทํางานไดทั่วโลก (Global Mobility) 

3. ประโยชนทีส่ถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษาจะไดรับจาก CWIE (Win-win-win Benefit) 

1. ประโยชนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับจาก CWIE  

  1) ไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยเชื่อมโยง               
การประยุกตใชความรูสูการปฏิบัติ การพัฒนาตอยอดองคความรูสูการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม ทําให
บัณฑิตมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่พรอมในการปฏิบัติงาน (Employability)  
  ๒) เปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย โดยอาจารยสามารถนําประสบการณที่ไดรับ    
จากการไปนิเทศงานหรือทํางานกับภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาหลักสูตร หรือพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพ่ื อ
รวมกันพัฒนา หรือตอยอดภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 2. ประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับจาก CWIE 

  1) ไดแรงงานที่มีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ  
  2) ไดความรู แนวคิด และเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ จากสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ลดภาระคาใชจายในการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานใหม และอาจเกิดการจางงานทันที 

 3. ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ  

  1) ไดพัฒนาทักษะตางๆ อยางรอบดาน ทั้งทักษะทางวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะในการอยูรวม    
กับผูอื่น (Soft skill) เปนการเพ่ิมศักยภาพ สมรรถนะ ที่พรอมสูโลกแหงการทํางานจริง 
  2) มีโอกาสไดงานทํากอนจบภาคการศึกษา 

4. ขอเสนอแนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

แนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ Cooperative 
and Work Integrated Education (CWIE) ไดแก 

1. การพัฒนา Platform เพื่อขับเคลื่อนกําลังคนใหมีทักษะที่พรอมในการทํางานและ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career 
Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace 
Engagement) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและสงเสริม CWIE อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน            
ซึ่งประกอบดวย 5 กระบวนการ ดังนี้ 
  1) การจัดทําและประชาสัมพันธ CWIE (Information) เพ่ือสรางความรูความเขาใจในเรื่อง
แนวคิด (Concept) มาตรฐาน (Standard) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รวมถึงประโยชนที่
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการจะไดรับ (Win-Win-Win Benefit) จาก CWIE 
 2) การจับคูความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (Matching) เพ่ือเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการไดทําความรูจักและทราบ ความตองการของแตละฝาย ซึ่งจะ
สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาทราบวาควรสงนักศึกษาไปที่ใด และสถานประกอบการทราบวามีนักศึกษาในสาขาที่
ตนเองตองการอยูในสถาบันใดบาง 
 3) การรวมออกแบบหลักสูตรและระบบบริหารจัดการและนําสูการปฏิบัติ (Co-designing and 
Implementation) เพ่ือใหหลักสูตรสามารถผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  
ในขณะเดียวกันสถานประกอบการสามารถมั่นใจไดวานักศึกษาสามารถทํางานที่เกิดประโยชนอยางแทจริงแก
สถานประกอบการ 
 4) การประเมินและพัฒนา (Assessment and development) เพ่ือใหทุกฝายแนใจไดวาได
ประโยชนตาม Win-Win-Win Concept อีกทั้งมีระบบประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

๕) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมและขยายผลเพ่ือยกระดับคุณภาพ (Outreach Activities) เพ่ือ
เผยแพรและยกระดับการดําเนินงานของหลักสูตร CWIE ที่มีอยูแลวใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน ขยายไปสูกลุม
อุตสาหกรรมใหม บริษัทใหม หรือตางประเทศ เปนตน 
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2. เปาหมายของการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

  2.1 เชิงปริมาณ 

 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาที่เขารวมหลักสูตร CWIE เปน 2 เทา ภายในระยะเวลา 5 ป        
ในลักษณะ Milestone ดังนี้ 

1) ปที่ 1 เพ่ิมรอยละ 10  
2) ปที่ ๒ เพ่ิมรอยละ 20  
3) ปที่ 3 เพ่ิมรอยละ 50 
4) ปที่ 4 เพ่ิมรอยละ 75 
5) ปที่ 5 เพ่ิมรอยละ 100  

  2.2 เชิงคุณภาพ 

   นักศึกษาที่เขารวมหลักสูตร CWIE มีทักษะที่พรอมในการปฏิบัติงาน (Employability) และ       
มีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน มีการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 
และมีความกาวหนาในวิชาชีพ รวมทั้งมีศักยภาพท่ีพรอมเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ที่สามารถทํางาน
ไดทั่วโลก (Global Mobility)  
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