แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
------------------------1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ กำหนดยุ ทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำหนด
ให้กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์เป็นหัวใจของกำรพัฒนำประเทศ โดยมีเป้ำหมำยสำคัญเพื่อ
พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี
รอบด้ำน และมีสุ ขภำวะที่ ดีในทุ กช่วงวั ย มีจิตสำธำรณะ มีทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 มีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ
โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจึงจำเป็นต้องกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรสร้ำงนักศึกษำให้มีควำมรู้ (Knowledge) แต่เพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรสร้ำงนักศึกษำที่มีควำมรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ (Skills) ให้มีสมรรถนะที่พร้อมในกำรทำงำนในโลกยุคใหม่ด้วย
ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำจึงมีแนวคิดในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำกับกำรทำงำน
ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เรียนและสังคมได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับทุกมิติของกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะ
ที่เป็ นพลวัต (Dynamics) ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเดิม) จึงได้สนับสนุนให้มีกำรจัดสหกิจศึกษำ (Cooperative Education) มำตั้งแต่ปี
2545 และต่อมำในปี 2555 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้เปิดกว้ำงในกำรนำแนวคิด กำรศึกษำ
เชิงบู รณำกำรกั บกำรท ำงำน (Work Integrated Learning: WIL) รูปแบบอื่ นๆ มำส่ งเสริ มให้ สถำบันอุ ดมศึ กษำ
ได้เลือกใช้ตำมศำสตร์และบริบทของสถำบัน เนื่องจำกรูปแบบกำรจัดสหกิจศึกษำรูปแบบเดียว อำจไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตร ทุกสำขำวิชำ
แม้ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเดิม จะสนับสนุนให้มีกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนมำโดยตลอด แต่จำนวนหลักสูตรและบัณฑิตที่ผลิตได้ยังคงไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกำลังคนของรัฐบำลดังกล่ำว คณะอนุกรรมกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน จึงเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำ
เชิ ง บู ร ณำกำรกั บกำรท ำงำน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่ อผลั กดั นให้
สถำบั นอุดมศึกษำได้จั ดหลั กสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนที่มุ่ งเน้นกำรสร้ ำงสมรรถนะเพื่ อสร้ำงบั ณฑิตให้ พร้ อมสู่ โลก
แห่งกำรทำงำน
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกำลังคนของรัฐบำลดังกล่ำว คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน จึงเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสหกิจศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE) เพื่อผลักดันให้สถำบันอุดมศึกษำได้จัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรสร้ำง
สมรรถนะเพื่อสร้ำงบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งกำรทำงำน และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ในกำรประชุม
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 เห็นชอบให้มีกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรส่งเสริม กำรจัดสหกิจศึกษำ
และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยให้
สถำบันอุดมศึกษำผนึกกำลังร่วมกับสถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชน ในกำรเพิ่มปริมำณหลักสูตร
CWIE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งให้มีกำรยกระดับมำตรฐำนกำรดำเนินงำน CWIE โดยกำรพัฒนำ
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หลั กสู ตรฝึ กอบรม 4 หลั กสู ตร ได้ แก่ หลั กสู ตรผู้ บริ หำรของสถำบั นอุ ดมศึ กษำ หลั กสู ตรคณำจำรย์ หลั กสู ตร
ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนในสถำบั น อุ ดมศึ กษำ หลั กสู ตรผู้ ด ำเนิ นกำร CWIE ในสถำนประกอบกำร และสร้ ำงแรงจู งใจให้
สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมจัดหลักสูตร CWIE โดยเสนอแก้ไขพระรำชกฤษฎีกำออกควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วย
กำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 เพิ่มกำรยกเว้นภำษีจำก 2 เท่ำ เป็น 3 เท่ำ เป็นต้น
2. ความหมายของสหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE)
สหกิ จ ศึ ก ษำและกำรศึ ก ษำเชิง บูร ณำกำรกั บ กำรท ำงำน (Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE) เป็ น หนึ่ ง ในกลไกกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและสถำนประกอบกำร
ดำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ โดยให้นักศึกษำได้เรียนรู้ในสถำบันอุดมศึกษำควบคู่กับกำรนำควำมรู้ไปทดลอง
ปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง ในสถำนประกอบกำร (Work-based Learning) ในทุ ก รู ป แบบ ที่ ท ำให้ นั ก ศึ ก ษำมี ส มรรถนะ
[ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes)] ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และพร้อมสู่โลกแห่งกำรทำงำนจริง โดย CWIE เป็นคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับ
กำรทำงำน ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่
1. Cooperative Education หรือ สหกิจศึกษำ เป็นระบบกำรศึกษำที่ดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำร 1 เน้นให้นักศึกษำมีกำรเรียนรู้โดยใช้ประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนจริง
เป็นหลัก (Work-based Learning) หรือโครงกำรพิเศษ (Special Project) ที่มีประโยชน์กับสถำนประกอบกำร
โดยบูรณำกำรทฤษฎีและกำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำรหรืองำนประจำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ โลกแห่ง
กำรทำงำนจริงของบัณฑิต ซึ่งนักศึกษำต้องปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์
(4 เดือน) กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภำค และต้องมีกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม
นักศึกษำก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง2
2. Pre-course Experience เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เข้ำไปสัมผัสประสบกำรณ์เพื่อเรียนรู้บทบำท
ของผู้ประกอบอำชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อนกำรเรียนในเนื้อหำตำมหลักสูตรหรือก่อนเลือกสำขำวิชำเอก โดยสำมำรถ
จัดเป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ
3. Sandwich Course เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนที่สลับกำรเรียนในสถำบันอุดมศึกษำกับกำรทำงำนใน
สภำพจริ งอย่ ำงต่ อเนื่ องตลอดหลั กสู ตร เพื่อให้ ผู้ เรียนสำมำรถนำควำมรู้จำกสถำบั นอุ ดมศึ กษำไปประยุ กต์ ใช้ ใน
กำรทำงำน และนำประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนกลับมำเป็นประเด็นสำหรับกำรเรียนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยผู้เรียน
ต้องมีตำแหน่งงำนสูงขึ้นหรือลักษณะงำนซับซ้อนตำมชั้นปีหรือรำยวิชำที่ศึกษำ ซึ่งกำรเรียนสลับกับกำรทำงำนสำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 Thin Sandwich
จัดเป็นกิจกรรมในรำยวิชำเน้นลดเวลำเรียนและเพิ่มเวลำทำงำนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี ที่
1 - ปีที่ 4 ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร เช่น
1) สลับกำรเรียนกับกำรทำงำนในระหว่ำงสัปดำห์ เช่น เรียน 4 วัน ทำงำน 2 วัน เรียน 3 วัน
ทำงำน 3 วัน เรียน 2 วัน ทำงำน 4 วัน

1 สถำนประกอบกำร หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรผลิต ภำคบริกำร ชุมชน
2 สมำคมสหกิ จ ศึ ก ษำไทย.(2552). ส่ ว นที่ 1 มำตรฐำนสหกิ จ ศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ. มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน
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2) สลับกำรเรียนกับกำรทำงำนเป็นสัปดำห์ เช่น เรียน 1 - 2 สัปดำห์ สลับกับกำรทำงำน 1 - 2
สัปดำห์ ทั้งนี้แบ่งเวลำให้นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองอย่ำงเพียงพอ
3.2 Thick Sandwich
จัดเป็นรำยวิชำปฏิบัติโดยวำงแผนกำรเรียนสลับภำคระหว่ำงกำรเรียนกับกำรทำงำนให้
สอดรับกัน ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร เช่น
1) เรียนรำยวิชำในสถำนศึกษำ 1 ภำคกำรศึกษำ สลับกับกำรไปทำงำนในสภำพจริง 1
ภำคกำรศึกษำ สลับกันตลอดหลักสูตร
2) เรียนในสถำนศึกษำ 3 ปี ทำงำนในสภำพจริง 1 ปี
3) เรียนในสถำนศึกษำ 2 ปี ทำงำนในสภำพจริง 2 ปี
4. Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing เป็นกำรมุ่งเน้นกำรสังเกตพฤติกรรมและกำร
ซึ ม ซั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยเรี ย นรู้ ป ระสบกำรณ์ จ ำกพฤติ ก รรมกำรท ำงำนของผู้ ที่ ป ระสบ
ควำมสำเร็จในกำรทำงำนแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยกำรสังเกต กำรพูดคุย และกำรทำงำนร่วมกัน
5. Joint Industry University Course เป็ นระบบกำรเรี ยนกำรสอนที่ ร่ ว มกั นจั ดท ำหลั กสู ต รและ
จัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมที่มีองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำชีพนั้นๆ เพื่อให้ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำเกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตรงตำมควำมต้องกำร
6. New Traineeship or Apprenticeship เป็นกำรฝึ กงำนที่มีกำรจัดระบบกำรเตรียมกำรและ
กำรฝึกงำนในสถำนที่หรือนอกสถำนที่ที่มีโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนชัดเจน โดยมีกำรเตรียมผู้เรียนในตำแหน่งงำนที่
สถำนประกอบกำรต้องกำรก่อนสำเร็จกำรศึกษำ และเมื่อผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำควรได้รับเข้ำทำงำนในตำแหน่ง
นั้นทันที
7. Placement or Practicum เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนที่จัดให้ผู้เรียนทำงำนหรือฝึกงำนเฉพำะ
ตำแหน่งในสภำพจริงหลังจำกทีเ่ รียนในสถำบันอุดมศึกษำไปแล้วระยะเวลำหนึ่ง โดยผู้เรียนสำมำรถเรียนรำยวิชำที่
มีเนื้อหำสัมพันธ์กับงำนควบคู่กัน เพื่อพัฒนำทักษะหรือประสบกำรณ์ที่จำเป็นในอนำคต
8. Fieldwork เป็นกำรปฏิบัติงำนหรือสังเกตกำรณ์ทำงำนในสถำนที่จริงโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงำนใน
ชุมชนหรือพื้นที่เชิงภูมิประเทศในรูปแบบต่ำงๆ ด้วยกำรสลับกับกำรเรียนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งกำรปฏิบัติงำน
ภำคสนำมแต่ละช่วงจะมีควำมต่อเนื่องจำกง่ำยไปยำกเมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงขึ้นตำมลำดับ
9. Post-course Internship เป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลั งส ำเร็ จ
กำรศึ ก ษำภำคทฤษฎี โดยเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นท ำงำนในสภำพจริ ง ฝึ ก กำรใช้ ค วำมคิ ด รวบยอดหลั ง จำกเรี ย นใน
สถำบันอุดมศึกษำครบถ้วนตลอดหลักสูตร และอยู่ในช่วงสุดท้ำยก่อนสำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งผู้เรียนสำมำรถเรียน
รำยวิชำที่มีเนื้อหำสัมพันธ์กับงำนควบคู่กัน เพื่อเติมเต็มควำมรู้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งนี้ กำรจั ด CWIE ต้องอยู่ ภ ำยใต้ เ กณฑ์ ม ำตรฐำนหลั กสู ตรและมี กระบวนกำรด ำเนิน กำรตำม
แพลตฟอร์ม (Platform) Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career
Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace
Engagement (ภำพที่ 1 และตำรำงที่ 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 เพื่อขับเคลื่อนกาลังคนให้มีทักษะที่พร้อมในการทางานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development
through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace
Engagement)
กระบวนการ
1. การจัดทาและ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
(Information)

เป้าหมาย
วิธดี าเนินงาน
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในมิติตำ่ งๆ 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิด CWIE รวมถึงมำตรฐำน กำรประกัน
ที่เกี่ยวกับ CWIE
คุณภำพและประโยชน์ที่นักศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ และ
สถำนประกอบกำรได้รับ เพื่อสร้ำงกำรยอมรับและร่วมอุดมกำรณ์
2. จัดให้มเี วทีลงนำมควำมร่วมมือระดับประเทศ ระหว่ำงกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ที่ประชุม
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่ง
ประเทศไทย
3. ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกำรอบรมให้ควำมรู้กระบวนกำร
ทำงำน มำตรฐำน และ QA แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอำจำรย์นิเทศ
และผู้นิเทศ
2. การจับคู่ความ มีข้อมูลและเวทีให้ Demand
1. สร้ำงฐำนข้อมูลกลำงและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ
ร่วมมือระหว่าง
และ Supply ใช้ประโยชน์และ
1) ฐำนข้อมูลระดับประเทศ (เป็นข้อมูลเชิงนโยบำย)
สถาบันอุดมศึกษา ร่วมมือ
2) ฐำนข้อมูลระดับมหำวิทยำลัย (ขึ้นอยู่แต่ละมหำวิทยำลัย)
กับสถาน
2. จัดเวทีพบปะระหว่ำง Demand และ Supply (เพิ่มกำรพบปะ
ประกอบการ
นักศึกษำ/อำจำรย์ สถำนประกอบกำรที่ได้รับรำงวัล) โดยจัดในระดับ
(Matching)
ประเทศ เครือข่ำย และมหำวิทยำลัย
3. สถำบันอุดมศึกษำและสถำนประกอบกำรจับคู่ดำเนินกำร CWIE ตำม
ควำมเหมำะสม
4. จัดประชุมวิชำกำรเพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำและสถำนประกอบกำร
พบปะและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน
3. การร่วม
บันฑิตมีสมรรถนะ
สถำบันอุดมศึกษำ สถำนประกอบกำร และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ออกแบบหลักสูตร (Knowledge, Hard skill,
ร่วมดำเนินกำร ดังนี้
และระบบบริหาร
Soft skill) ที่พร้อมสู่
1. ร่วมออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตร แผนกำรเรียนรู้ และผลลัพธ์
จัดการและนาสู่
กำรทำงำนจริง
กำรเรียนรู้ (LO)
การปฏิบัติ
2. ร่วมคิด ร่วมทำระบบกำรบริหำรจัดกำร CWIE เช่น กระบวนกำร
(Co-designing
เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ กำรดูแลควำมปลอดภัย กำรนิเทศ
and
นักศึกษำ กำรจัดผู้นิเทศงำน องค์ประกอบและเกณฑ์กำรประเมินกำร
Implementation)
สะท้อนคิด (Reflection) กำรจัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนให้
นักศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้น เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีหน่วยงำนรับผิดชอบ CWIE เพื่อทำ
หน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำน CWIE
4. มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA)
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กระบวนการ
4. การประเมินและ
พัฒนา
(Assessment and
Development)

เป้าหมาย
วิธดี าเนินงาน
ทบทวน Learning Outcomes 1. มีกำรประเมิน CWIE ตั้งแต่ Input, Process, Output และ
หลักสูตร และระบบบริหำร
Impact เพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง บนหลักกำร
จัดกำร CWIIE ให้ทันสมัย
ของ Outcome based
สอดคล้องกับโลกกำรทำงำน
2. มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA)
ยุคใหม่ (Continuous
improvement)
5. การดาเนิน
เกิดกำรต่อยอด CWIE เพื่อเพิ่ม 1. พัฒนำหลักสูตรเพื่อสร้ำงสมรรถนะให้สอดคล้องกับตำแหน่งงำนใน
กิจกรรมส่งเสริมและ คุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
อนำคต (Career for the Future)
ขยายผลเพื่อ
2. ยกระดับ CWIE ขึ้นสู่มำตรฐำนสำกล เช่น Student Mobility,
ยกระดับคุณภาพ
International CWIE Program (ระดับหลักสูตร) Publication และ
(Outreach
International Presentation เป็นต้น
Activities)
3. ยกระดับนักศึกษำ CWIE สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Entrepreneurial)
4. พัฒนำ CWIE เพื่อยกระดับคุณภำพสถำนประกอบกำรผ่ำนโจทย์วิจัย
เชิงลึก

หลักการสาคัญของ CWIE
1. เป็ น กำรผลิ ตบั ณฑิตให้ มีส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บตลำดแรงงำน และมีควำมพร้ อ มสู่ โ ลกแห่ ง
กำรทำงำนจริง โดยให้นักศึกษำได้เรียนรู้ในสถำบันอุดมศึกษำควบคู่กับจำกกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร
ทำให้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
2. เป็นกำรทำงำนในลักษณะภำคีเครือข่ำยร่วมกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำร
3. เป็นกำรดำเนินกำรที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ำย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่
นักศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนประกอบกำร
วัตถุประสงค์ของ CWIE
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์วิชำกำร วิชำชีพ และวิชำชีวิต
จำกกำรไปปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำ
ตนเองให้มีควำมพร้อมในกำรประกอบวิชำชีพ และกำรก้ำวสู่ระบบกำรทำงำน
2. เพื่อสร้ำงบัณฑิตไทยให้มีทักษะที่พร้อมในกำรปฏิบัติงำน (Employability) และมีทักษะ (Skills)
ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน รวมทั้งมีศักยภำพที่พร้อมเป็นผู้ประกอบกำร
(Entrepreneurship) ที่สำมำรถทำงำนได้ทั่วโลก (Global Mobility)
3. ประโยชน์ทสี่ ถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษาจะได้รับจาก CWIE (Win-win-win Benefit)
1. ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจาก CWIE
1) ได้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภำพตรงตำมควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำน โดยเชื่ อ มโยง
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ ทำให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่พร้อมในกำรปฏิบัติงำน (Employability)
๒) เป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรพัฒนำอำจำรย์ โดยอำจำรย์ สำมำรถนำประสบกำรณ์ที่ไ ด้รับ
จำกกำรไปนิ เ ทศงำนหรื อ ทำงำนกับ ภำคอุต สำหกรรมมำพั ฒ นำหลั กสู ตร หรือพัฒ นำกำรเรี ยนกำรสอนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและสถำนประกอบกำรเพื่ อ
ร่วมกันพัฒนำ หรือต่อยอดภำรกิจด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
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2. ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจาก CWIE
1) ได้แรงงำนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร
2) ได้ควำมรู้ แนวคิด และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จำกสถำบันอุดมศึกษำ
3) ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงำนใหม่ และอำจเกิดกำรจ้ำงงำนทันที
3. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
1) ได้พัฒนำทักษะต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน ทั้งทักษะทำงวิชำชีพ (Hard skill) และทักษะในกำรอยู่ร่วม
กับผู้อื่น (Soft skill) เป็นกำรเพิ่มศักยภำพ สมรรถนะ ที่พร้อมสู่โลกแห่งกำรทำงำนจริง
2) มีโอกำสได้งำนทำก่อนจบภำคกำรศึกษำ
4. ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน หรือ Cooperative
and Work Integrated Education (CWIE) ได้แก่
1. การพั ฒ นา Platform เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นก าลั ง คนให้ มี ทั ก ษะที่ พ ร้ อ มในการท างานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career
Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace
Engagement) เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทำงในกำรขั บเคลื่ อนและส่ งเสริ ม CWIE อย่ำงเป็นระบบและมี มำตรฐำน
ซึ่งประกอบด้วย 5 กระบวนกำร ดังนี้
1) กำรจั ดทำและประชำสั มพันธ์ CWIE (Information) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
แนวคิ ด (Concept) มำตรฐำน (Standard) กำรประกั น คุ ณ ภำพ (Quality Assurance) รวมถึ ง ประโยชน์ ที่
นักศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนประกอบกำรจะได้รับ (Win-Win-Win Benefit) จำก CWIE
2) กำรจับคู่ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำร (Matching) เพื่อเปิด
โอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำรได้ทำควำมรู้จักและทรำบ ควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำย ซึ่งจะ
ส่งผลให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบว่ำควรส่งนักศึกษำไปที่ใด และสถำนประกอบกำรทรำบว่ำมีนักศึกษำในสำขำที่
ตนเองต้องกำรอยู่ในสถำบันใดบ้ำง
3) กำรร่วมออกแบบหลักสูตรและระบบบริหำรจัดกำรและนำสู่กำรปฏิบัติ (Co-designing and
Implementation) เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รสำมำรถผลิ ต นั ก ศึ ก ษำได้ ต รงตำมควำมต้ อ งกำรของสถำนประกอบกำร
ในขณะเดียวกันสถำนประกอบกำรสำมำรถมั่นใจได้ว่ำนักศึกษำสำมำรถทำงำนที่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงแก่
สถำนประกอบกำร
4) กำรประเมินและพัฒ นำ (Assessment and development) เพื่อให้ทุกฝ่ ำยแน่ใจได้ว่ ำ ได้
ประโยชน์ ตำม Win-Win-Win Concept อีกทั้งมีระบบประกันคุณภำพที่ก่อให้ เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)
๕) กำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและขยำยผลเพื่อยกระดับคุณภำพ (Outreach Activities) เพื่อ
เผยแพร่ และยกระดับ กำรดำเนิ น งำนของหลั กสู ตร CWIE ที่มีอยู่แล้ ว ให้ กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น เช่น ขยำยไปสู่ กลุ่ ม
อุตสำหกรรมใหม่ บริษัทใหม่ หรือต่ำงประเทศ เป็นต้น
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2. เป้าหมายของการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
2.1 เชิงปริมาณ
กำรเพิ่มจ ำนวนนั ก ศึก ษำที่ เข้ ำร่ว มหลั กสู ตร CWIE เป็น 2 เท่ำ ภำยในระยะเวลำ 5 ปี
ในลักษณะ Milestone ดังนี้
1) ปีที่ 1 เพิ่มร้อยละ 10
2) ปีที่ ๒ เพิ่มร้อยละ 20
3) ปีที่ 3 เพิ่มร้อยละ 50
4) ปีที่ 4 เพิ่มร้อยละ 75
5) ปีที่ 5 เพิ่มร้อยละ 100
2.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษำที่เข้ำร่วมหลักสูตร CWIE มีทักษะที่พร้อมในกำรปฏิบัติงำน (Employability) และ
มีทักษะ (Skills) ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน มีกำรพัฒนำอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
และมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ รวมทั้งมีศักยภำพที่พร้อมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ที่สำมำรถทำงำน
ได้ทั่วโลก (Global Mobility)

