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Cooperative and Work Integrated Education : Smart Graduate
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ประเด็นนําเสนอ

กําลังคนและอาชีพในโลกยุคใหม

นโยบายและทิศทางการผลติกําลังคนของประเทศ/โลก

การขับเคลื่อน CWIE ของ อว.

ตัวอยางหลักสูตร CWIE
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กําลังคนและอาชีพในโลกยุคใหม
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Future skill Demand (core)

15

• Analytical thinking and innovation

• Creativity, originality and initiative

• Reasoning, problem-solving and ideation

• Critical thinking and analysis

• Complex problem-solving

• Active learning and learning strategies

• Technology design and programming

• Systems analysis and evaluation

• Emotional intelligence 

• Leadership and social influence

in 2022

Source: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum 4



Future skill - New Career

1.Digitization of

Healthcare

2.Quantum 

Computing

3.Cloud 

Computing

4.Video Surveillance 

AI

5.Digitization of the 

Financial Industry

6.Virtual 

Learning
7. 5G & 3D Printing On 

Demand
8.Enhanced 

Data Privacy
9.Digital 

Twins

14.Data Fabrics

11.Safer Online Security

13.Augmented Reality

10.Autonomous

Vehicles

15.ePersonalization For 

Remote Work

16.Virtualization Of Cellular 

Networks

12.Remote Condition 

Monitoring

ท่ีมา : webythebrain.com, theactkk.net, kroobannok.com, infographic.in.th และ ahead.asia 5



อาชีพไหนกําลังมา ?

ท่ีปรึกษา
สกุลเงินดิจิทัล

ไกดนําเท่ียว
อวกาศ

แพลนเนอรชวง
สุดทายของชีวิต

นักบําบัด
โซเชียลมีเดีย

นักออกแบบ
ระบบสุขอนามัย

วิศวกรออกแบบ
โครงสราง 3D

ผูดูแลควบคุม
โดรนรับสงขอมูล

นักฟนฟูพื้นท่ีสีเขียว

ผูสรางอวัยวะ
จากสเตมเซลล

นักพัฒนา AR
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การทํางานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ที่มา : การยกระดับทักษะแรงงานไทย : โจทยใหญในยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก, ดร. เสาวณี จันทะพงษและคณะ ธนาคารแหงประเทศไทย

หมายเหตุ * ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลยเซยี ฟลิปปนส เวียดนาม และไทย, (ขอมูลจากกระทรวงการตางประเทศ) 7



ชองวางระหวางโลกของการศึกษากับโลกแหงการทํางาน

มีตําแหนงงาน/มีอาชีพใหมๆ

มีโจทยที่ทาทาย มีเทคโนโลยี/เครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย
ตองการคนมี competency พรอมทํางาน

โลกของการทํางาน/อาชีพโลกของการศึกษา

มีองคความรู/ความเชี่ยวชาญใน
การผลิตคนออกไปทํางาน

ตองการโจทย สถานที่
เทคโนโลยี/เครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัย ใหผูเรียนไดเรียนรูและมี
ประสบการณทํางานจริง

Competency 

GAP

Demand & Supply

core competency

Professional competency
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Man power management

• จัดการศึกษาฐานศักยภาพ competency based พรอมใชชีวิตและ

ทํางานในโลกแตละยุคแตละสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง

(Demand Driven ทั้งผูเรียนและผูใชบัณฑิต)

• จัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถเรียนรูตลอดชีวิต : พัฒนาศักยภาพ

ตนเองและการประกอบอาชีพ (วัยเรียน วัยทํางาน สูงอายุ)

• เตรียมผูเรียนใหพรอมสู Career for the Future เกิดการจางงาน

สรางงาน

• สราง smart graduate /smart citizen/ global citizen
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นโยบายและทิศทางการผลิตกําลังคนของประเทศ/โลก
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พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 2562  ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา (เริ่ม 2 พ.ค.2562) 

เปดใหมีนวัตกรรมการ

อุดมศึกษาได

ม. 69

การคุมครองผูเรียน

ม. 71- 72

โทษทางปกครองและ

อาญา

ม. 73 -78 
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● มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 (ดานผลลัพธผูเรียน)

- Learner Person, Co-creator, Smart Citizen

นโยบายและทิศทาง

การผลิตกําลังคน ● พรบ.อุดมศึกษา 2562

- มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดเรยีนรู โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

- มาตรา 36 หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการตามมาตรา 35 อาจไดรับสิทธิ

ประโยชน ดังน้ี 1) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี 2) ไดรับการเชิดชูเกียรติ 3) สิทธิ

ประโยชนทางภาษีอากร ตามประมวลรัษฏากร และ 4) สิทธิประโยชนอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

● นโยบายรัฐบาล

- (หลัก) ขอ 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน ท้ังในสวนฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของ

ประเทศในอนาคต และเปนผูเรยีนท่ีสามารถปฏิบัตไิดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตัวเองได มีความพรอมดานภาษาอังกฤษ ทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะอาชีพกอนเขาสู

ตลาดแรงงาน

- (เรงดวน) ขอ 7 เตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 ใหมีการเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สราง

นักวิจัยใหมและนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

● ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมติิและในทุกชวงวัยใหเปน

คนดี เกง และมีคุณภาพ มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ

สังคมและผูอ่ืน และเปนพลเมอืงดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกตองมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร

นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

● (ราง) แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากาํลังตนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

- เปาหมาย 1.5 กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและยืดหยุนเหมาะสมกับผูเรียน (Cooperative and Work

Integrated Education : CWIE)
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ทิศทางในระดับนานาชาติ
The Global Cooperative and Work Integrated Education Charter

วันที่ลงนาม วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมลงนามโดย - สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative & 

Work - Integrate Education: WACE) 

- ผูนําดาน CWIE ทั่วโลก

- สมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศ.วิจิตร ศรีสอาน)

- สถาบันอุดมศึกษาไทยและตางประเทศที่เปนสมาชิก WACE ประมาณ

14 ประเทศ

วัตถุประสงค เพ่ือแสดงเจตนารมยและรวมกันผลักดันใหอุดมศึกษาทั่วโลกปรับทิศ

ทางการเรียนการสอนเปนการจัดหลักสูตร CWIE เพ่ือสรางบัณฑิตใหมี

สมรรถนะพรอมสูโลกแหงการทํางานในโลกยุคใหมและเคลื่อนยายไปทํางาน

ไดทั่วโลก

เปาหมาย นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเขาถึงการไดรับการศึกษาเชิงประสบการณอยาง

เทาเทียมและมีโอกาสแลกเปลีย่นการปฏิบัติงาน CWIE ในตางประเทศมาก

ยิ่งขึ้น

A Framework for quality apprenticeships

International Labour Organization (ILO)

- มีการศึกษาระบบการฝกปฏิบัติงานจากประเทศตางๆ ท่ัวโลกท้ังในประเด็นเชิงขอกฏหมายและการปฏิบัติจริง

- สาระสําคัญประกอบดวย

1. ความเขาใจและรูปแบบของการเรียนรูบนฐานการทํางาน

2. กรอบแนวคิดการฝกปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ

3. ขอกําหนดสําหรับการฝกปฏิบัติงาน

4. ความทาทายของการฝกปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการฝกปฏิบัตงิานคุณภาพ

6. การฝกปฏิบัติงาน (กรอบขอบังคับ ประโยชนและความทาทาย)

7. การจัดทํามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานของการฝก

ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ มีการสงแบบสอบถามเพ่ือเตรยีมไปใชในการประชุม International Labour Conference ในป 2021
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การพลิกโฉมหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

15
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new curriculum , new learning 
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1. competency-based education
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online / blended program 

multi-interdisciplinary program

modular program

experiencial/ work –based education 
(CWIE)



การขับเคลื่อน CWIE ของ อว.

16







รมว.อว. มอบนโยบายการขับเลือ่น CWIE และเปนประธานในพิธีลงนาม MOU

หลักสูตร CWIE ตองเปนหลักสูตรหลัก

ในการจัดการเรียนการสอน1

Global Platform 
Global Network5

3

2

4

มีการรวมมือของทุกภาคสวนในรูปแบบจตุภาคี คือ

การรวมมือของทุกภาคสวน ท้ังสถาบันอุดมศึกษา

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและทองถ่ิน

ปรับ Mindset ของ Supply Side และ

Demand Side เปนการรวมผลิตกําลังคน

CWIE ตองตอบโจทยทุก Sector 

(ภาครัฐ,ภาคเกษตร,ภาคอุตสาหกรรมและบริการ,

ภาคชุมชนทองถ่ิน)



Timeline การขับเคล่ือน CWIE concept & platform

พัฒนาแนวคิดและ

CWIE platform

ผานความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการสงเสริม

และพัฒนาการจัดการ

ศึกษาเชิงบูรณาการกบั

การทํางานเห็นชอบ

ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

(กกอ.) สงเสริมให

สถาบันอุดมศึกษา

นําไปใชผลิต

กําลังคน

รมว.อว. มอบ

นโยบายขับเคลื่อน

และพิธีลงนาม

MOU 

แตงตั้งคณะทํางาน

กําหนดแนวทาง

ขับเคลื่อน CWIE 

ที่เช่ือมโยงสูการ

ทํางาน

จัดเวทีพบปะระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการในกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ 2 กลุมพรอมนําเสนอ

หลักสูตรรวมผลิต

ประชุมช้ีแจง

CWIE 

Database

ขยายความรวมมือกับ

สํานักงาน ก.พ.

เพ่ือให CWIE พลิกโฉม

การพัฒนาขาราชการไทย

จัดทํามาตรฐาน

หลักสูตร CWIE

17 ก.ย. 62 9 ต.ค. 62 30 ม.ค. 62

23 มิ.ย. 63 17 ก.ค. 63 3 ส.ค. 63
5 ส.ค. 63

9 ก.ย. 63

ส.ค.-ก.ย. 62

27 มี.ค. 63

16 เม.ย. 63

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ CWIE Database

ภาคีความรวมมือ

(ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันอุดมศึกษา) รวม

กําหนดเปาหมายการ

ขับเคลื่อน CWIE : 

1 แสนคนภายใน 5 ป

รับฟงความเห็นจาก

ประธานคณะกรรมการ

manpower ของ

อว. (ดร.สัมพันธ

ศิลปนาฏ) และ

ผูบริหาร สอวช.

11 ก.ย. 62
คร้ังท่ี 1: 16 ธ.ค. 63

ครั้งท่ี 2: 27 ธ.ค. 62

นําความเห็นจาก

ทุกฝายที่เกี่ยวของ

ไปปรับปรุง/แกไข

ใหสมบูรณยิ่งข้ึน

30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62



1. ประชุมปรับปรุง/แกไขแนวทางและแพลตฟอรมการสงเสริม CWIE

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2



2. หารือ สอวช. และ ดร.สัมพันธ (WD) พิจารณาแนวทางและแพลตฟอรม



3. ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน พิจารณาแนวทางและแพลตฟอรมกอนนําเขา กกอ.



4. ประชุมผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

เพื่อกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อน CWIE



5. ประคณะทาํงานขบัเคลือ่นหลักสตูร CWIE  เพื่อตอบโจทยความตองการของประเทศ

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1



6. ประชุมสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนํารอง

เพื่อจัดทําหลักสูตร CWIE ตนแบบ (Online)



7. เลขาธิการ กพ. ใช CWIE พลิกโฉมขาราชการไทย



8. การประชุมช้ีแจง CWIE Database (3 สค 63)



9. การประชุมคณะทํางานเพือ่พฒันามาตรฐานหลกัสตูร CWIE ครั้งที่ 1 (5 สค 63)



9. การประชุมคณะทํางานเพือ่พฒันามาตรฐานหลกัสตูร CWIE ครั้งที่ 2 (9 กย 63)



Matching 
Partnership 

Network

1. จัดทําฐานขอมูล

- ตําแหนงงาน/ปริมาณงาน

ภายใน 5 ปขางหนา

- ทักษะท่ีตองการ

2. วางแผนกําลังคนเพ่ือบรรจุ

เขาทํางาน

Co-designing 
Curriculum

Demand & Supply 

รวมออกแบบผลลัพธผูเรียน

(Learning Outcomes: 

Knowledge, Professional 

Skill, 

Soft Skill)  และวางระบบ

บริหารจัดการ

Implementing and 
Supporting

1. สถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการเตรียม

ความพรอมและบมเพาะ

นักศึกษา

2. ผูประกอบการสนับสนุนคา

เลาเรียนใหนักศึกษารอยละ

50

Providing 
Information

EEC, BOI สํารวจ

ความตองการจํานวน

ตําแหนงงานและ

กําลังคนของ

สถานประกอบการ

(+ ก.พ.)

Asessing and 
Improving 
Curriculum  

1. มีระบบประเมินผลระหวาง

การปฏิบัติงานของนักศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ

Working as Employee 
with Sponsoring 

Company

รับเขาทํางานและ

ใหเงินเดือนสูง

Model แนวทางการขับเคล่ือนหลักสูตร CWIE

หนวยงานที่รวมสนับสนุนและรวมบริหารจดัการ

อว., EEC, BOI, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และอ่ืน ๆ
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ตัวอยางหลักสูตร CWIE
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Draft : หลักสูตร CWIE ปริญญาตรี ตนแบบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ รวมกับเครือเบทาโกร

ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะพรอมในการทํางาน
ผานกลไกการรวมมอืกันระหวาง Workplace และ มหาวิทยาลัย

ทฤษฎี
50%

ปฏิบัติ
50%

Workplace : Community, Industry, Government, University

กําหนด
Outcom

e

กําหนด
สมรรถนะ

(set of 
skills)

Modular 
Program

ออกแบบ
วิธีการเรียน
-การสอน

Program
การฝก ใน

Workplac
e

Project 
Base

-Kaizen
-Innovation

-อาชีพของบัณฑิต

ปกติ และอนาคต

-ทํา Survey, พบผูใช

บัณฑิต, Data Base

-ระบุอาชีพท่ีจะสราง

ใหเปน นัก..., นัก…..

-ทักษะท่ีขาด/ใหมใน

การประกอบอาชีพ

-Technical Skill

- สัตวศาสตร

-ประมง

-Soft Skill

-กําหนดสมรรถนะ

ใหม + Close Gap

-จัดชุดวิชาเรียน

ตามกลุมสมรรถนะ

-ปรับตารางเรียน

ใหเชื่อมโยงทักษะ

-โรงเรียนในโรงงาน

-ลงชุมชน, G, U

-Online Course

-Self learning

-การประเมินผล

Grade, ผาน/ไมผาน

-ป 3 เนนทักษะ

-เทอม 3/1 ลง

Workplace ชุมชน

-เทอม 3/2 ลง

Workplace ราชการ/ 

ชุมชน/ อุตสาหกรรม

-ป 4 เนน Project

-เทอม 4/1, 4/2 ลง

Workplace 

อุตสาหกรรม/ ชุมชน

-Project ปญหางาน

ในอุตสาหกรรม/ชุมชน

Additional output

อาจารย: Online Course, เอกสารการสอนใหม, Re-skill, งานวิจัย, ผลงานวิชาการ

เปาหมาย

Concep

t

Process
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ตัวอยางหลักสูตร AI & Innovation Engineering Course Curriculum

ของกลุมมหาวิทยาลัย ทปอ. (มอ. เปนแกน)

สถานประกอบการที่รวมดําเนินการ
- บริษัท SCG Cement จํากัด
- ABB Automation (Thailand) 
- เครือเจริญโภคภัณฑ
- ธนาคารออมสิน
- บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ตเวอรค จํากัด

34



วิชาแกน
o Math Foundation of computer 

science

o Calculus (in three dimensions)

o Integration and approximation

o Matrices and Linear 

Transformations

o Probability theory for computer 

scientist

o Modern Regression

วิชาท่ัวไป
o Artificial Intelligence and 

Humanity

o Ethics and policy issues in 

computing AI, society and 

humanity

o Chooses 4 course from 

Humanities and Arts courses 

(General education)

AI & Innovation Engineering Course Curriculum
วิชาแกน
o Math Foundation of computer 

science

o Calculus (in three dimensions)

o Integration and approximation

o Matrices and Linear 

Transformations

o Probability theory for computer 

scientist

o Modern Regression

วิชาท่ัวไป
o Artificial Intelligence and 

Humanity

o Ethics and policy issues in 

computing AI, society and 

humanity

o Chooses 4 course from 

Humanities and Arts courses 

(General education)
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