
“ การขบัเคล่ือนการจดัสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน  (CWIE)

ของ สป.อว.”

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร CWIE 
ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สป.อว.



สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
(Work Integrated Learning: WIL)

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกับการท างาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

การส่งเสริมให้สถาบนัอดุมศึกษาจดัการศึกษาแบบ Demand Driven Education



ปีที่ 5

เป้าหมาย 
การส่งเสริม CWIE ของ สป.อว.

 เพิ่มจ านวนนักศึกษา CWIE 2 เท่า ภายใน 5 ปี
(จากจ านวนนักศึกษา CWIE 102,510 คน เป็น 205,020 คน)

 นักศึกษา CWIE เกิดการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ
75%

(76,882 คน)

20%
(20,502 คน)

50%
(51,255 คน)

(102,510 คน)

10%
(10,251 คน)



การจัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรและการด าเนินงานด้าน CWIE

 สถาบันอุดมศึกษา

 สถานประกอบการ

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดหลกัสูตร CWIE 
ให้มีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับ 

* หมายเหต:ุ จะมีการน าเสนอ(ร่าง)กรอบมาตรฐานฯ ให้ กมอ. พิจารณาและจัดท าประกาศเพื่อเผยแพร่ต่อไป 



การจัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรและการด าเนินงานด้าน CWIE

- สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การจัดหลักสูตร CWIE สามารถจัดได้ในทุกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการ

- จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการปฏิบัติงานในระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ 1 หน่วยกิต ต้องมีการปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

- ออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Curriculum) โดยความร่วมมือ(Co-design) 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) ก าหนด Output ที่เป็นผลลัพธ์ผู้เรียน (Learning Outcomes: LO) 
เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตร CWIE มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง (Hard Skill & Soft Skill) 2) ก าหนด Input และ Process 
ที่จะน าไปสู่ Output ที่ก าหนด

 มาตรฐานหลกัสูตร



การจัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรและการด าเนินงานด้าน CWIE

- คุณสมบัติคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ

1) คุณสมบัติคณาจารย์นิเทศ: ต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงาน
ที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต และต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ผู้เรียนสังกัดอยู่

2) คุณสมบัติผู้นิเทศ: เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับผู้เรียนหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความช านาญ
ในสาขาวิชาชีพเดียวกับผู้เรียนไปปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ท าหน้าที่นิเทศไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นิเทศโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

 มาตรฐานหลกัสูตร



การจัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรและการด าเนินงานด้าน CWIE

 มาตรฐานหลกัสูตร
- การวัดและประเมินผลหลักสูตร

1) มีระบบและกลไกการวัดผลลัพธ์ผู้เรียนตามสมรรถนะที่ก าหนด )

2) มีระบบการติดตาม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนที่ก าหนด

- มาตรฐานการบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา

สถานประกอบการ

ผู้เรียน

กระบวนการ 
ก่อน-ระหว่าง-หลัง

ปฏิบัติงาน



การจัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรและการด าเนินงานด้าน CWIE

 การประกันคุณภาพการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการท าประกันคุณภาพหลักสูตร และการด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ ให้มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดได้ 
โดยให้ถือว่าหลักสูตร CWIE เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 



การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ด าเนินการด้าน CWIE

หลักสูตรนี้พัฒนาขึน้เพือ่ให้ผู้ด าเนินการ CWIE ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน CWIE ขององค์กร โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE
2) หลักสูตรผู้บริหาร CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
3) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
4) หลักสูตรวิทยากรแกนน า



การพัฒนาหลักสูตรอบรมและจัดอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผูด้ าเนินการด้าน CWIE

หลักสูตร
 คณาจารย์นิเทศ
 ผู้นิเทศ CWIE ของสถานประกอบการ 
 ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา
 ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการ

- บทเรียนออนไลน์ 9 โมดูล
(ความรู้ทั่วไป 7 โมดูล, ความรู้เฉพาะ 2 โมดูล)

- จัดอบรมฯ รูปแบบ Online 100%
(วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564)



การพัฒนาฐานข้อมูล CWIE

เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวม จัดเก็บผลการด าเนินงานด้าน CWIE โดยมีข้อมูลหลักสูตร CWIE
ของสถาบันอุดมศึกษา มีข้อมูลต าแหน่งงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครนักศึกษาของสถาน
ประกอบการ ท าให้สามารถน าไปใช้สนับสนุนการวางแผนและด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบ CWIE

 เชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้าน CWIE
 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวางแผน ก าหนดนโยบาย และการบริหารงาน CWIE

ของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน
 ฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมจัดเก็บผลการด าเนินงาน CWIE

และเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการด้าน CWIE





สถานประกอบการ

สถาบันอุดมศึกษา

นศ. CWIE

 Sharing
 Matching
 Searching
 Contact



ฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
(MHESI Data Warehouse)
 ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อมูลนักศึกษา

 ข้อมูลหลักสูตร



 ผู้ดูแลระบบของ อว.
 ผู้ดูแลระบบของ สถาบันอุดมศึกษา
 ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 สถานประกอบการ
 คณาจารย์นิเทศ
 นักศึกษา



สถาบันอุดมศึกษา

 จัดท าข้อมูลปฏิทิน CWIE
 จัดท าข้อมูลประกาศรับสมัคร นศ. ที่ต้องการไปปฏิบัติ CWIE
 จัดท าสถานะหลักสูตรตามประเภท CWIE
 ค้นหาสถานประกอบการ / ต าแหน่งงาน
 จัดท าข้อมูลนักศึกษาปฏิบัติ CWIE
 จัดท าข้อมูลคณาจารย์นิเทศ
 จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน CWIE

ท าอะไรได้บ้าง?



แบบรายงานผลการด าเนินงาน CWIE 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน CWIE 



สถานประกอบการ

 จัดท าข้อมูล/รายละเอียดของตนเอง

 จัดท าข้อมูลประกาศความต้องการต าแหน่งงาน

 ระบุความต้องการนักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติ CWIE

 ค้นหาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

ท าอะไรได้บ้าง?



 ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ / ต าแหน่งงาน

 แสดงความจ านงในการเลือกต าแหน่งงานที่ต้องการ

นศ. CWIE

ท าอะไรได้บ้าง?



 ข้อมูลพื้นฐาน
- ชื่อสถาบันฯ
- ประเภทสถาบันฯ
- เว็บไซต์หลัก
- ที่ตั้ง / พิกัด
- ช่องทางการติดต่อ (อีเมล์/โทร)

 ข้อมูลหลักสูตร
- ชื่อ / รหัส หลักสูตร
- ชื่อสถาบันฯ ที่เปิดหลักสูตร
- รูปแบบหลักสูตร
- Learning Outcomes (Hard+Soft Skills)
- ประเภทนักศึกษา (ใน/ต่างประเทศ)
- สาขาวิชาชีพ
- ช่องทางการติดต่อ
- ค าค้นหา

สถาบันอุดมศึกษา
*อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ปรับปรุงข้อมูล



โครงการความร่วมมือกับ EEC

 เป็นการบูรณาการการจัดหลักสูตรแบบ CWIE กับการจัดหลักสูตรแบบ
EEC Model Type A ในลักษณะ Consortium ของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 เพื่อสร้าง Innovative Mechanism ส าหรับใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา
ในพื้นที่ EEC และขยายสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

The EEC’s 
10  Targeted Industries



สถาบันอุดมศึกษาขาดกลไกการจัดการศึกษาตามแนวทาง 
Demand Driven Education เพ่ือรองรับความต้องการ
ก าลังคนระดับอุดมศึกษา จ านวนสองแสนกว่าอัตรา     
ของ EEC ในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาและสร้างโมเดลการศึกษาในรูปแบบ CWIE และ 
EEC Model Type A เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แบบอย่างในการด าเนินการจัดหลักสูตรกับ
สถานประกอบการ 

โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เหตุผลความจ าเป็น 3. กลุ่มเป้าหมาย2. วัตถุประสงค์โครงการ

4. ผลสัมฤทธิ์ (Result) 5. ผลลัพธ์ (Outcome) 6. ผลกระทบ (Impact)

3.1 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
3.2 สถานประกอบการในพื้นที่ ECC

6.1 ยกระดับอุดมศกึษาไทยให้มีคณุภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่านานาชาต ิ
6.2 มี Smart Graduate และเป็น Global Citizen
6.3 เกิดการจ้างงาน สร้างงานใหม่ๆ และยกระดับ GDP 
ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ
5.2 สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ
5.3 บัณฑิตมีงานท า เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ประชาชน
มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ EEC และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อสร้างโมเดลการด าเนินการการจัดหลักสูตร 
CWIE และ EEC Model Type A ที่สามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา

4.1 สถานประกอบการเกดิความเชื่อมั่นในศกัยภาพ
และความพร้อมของสถาบันอุดมศกึษาและร่วมมอื
ในการผลิตบัณฑิตตามความตอ้งการ
4.2 เกิดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven 
Education เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที ่EEC



ตัวชี้วัดการด าเนินงาน

จ านวนหลักสูตร
ตามแพลตฟอร์ม CWIE 

และ EEC Model Type A

7 หลักสูตร

โมเดลการด าเนินการ
จัดหลักสูตร CWIE 

และ EEC Model Type A

1 โมเดล

จ านวนนักศึกษาที่มีงานท า

35 คน



โครงการท าวิจัยด้าน CWIE

“ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแห่งความส าเรจ็
ของหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
ในการสร้างสมรรถนะบัณฑิตไทยให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างาน ”



โครงการท าวิจัยด้าน CWIE

งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund) ประจ าปีงบประมาณ 2565
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

* หมายเหตุ: อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการท าวิจัยด้าน CWIE

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของหลักสูตร 
CWIE และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลักสูตร CWIE เพื่อเสนอเป็น
แบบอย่างแก่สถาบันอุดมศึกษา จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตร CWIE ต่อฝ่ายนโยบายและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้ อว. มีข้อมูล
ด้าน CWIE ที่น่าเชื่อถือ สามารถน าไปอ้างอิงได้



การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 3 ฝ่าย

เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล CWIE ของ สป.อว. กับระบบฐานข้อมูลของกระทรวง
แรงงาน และระบบอีอีซีมีงานท าของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อไป

6



สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE

ปรับ Mindset สร้างอุดมการณ์

ก าหนดนโยบายการจัดหลักสูตร CWIE

จัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน CWIE

มีระบบฐานข้อมูล CWIE



CWIE CHANNEL

cwie.mhesi@gmail.comhttps://cwie.mua.go.th/

ฐานข้อมูล CWIE

ช่องทางการติดต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

0 2039 5607-9


