
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 โทรศัพท์  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๐๐  ต่อ ๑๑๗๐  E-mail: dev.reg@rmutsv.ac.th 
ที ่  อว ๐๖๕๕.๑๓/ วันที ่        กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๖

เรื่อง   ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ช่องทำงในกำรรับชมกำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง 
สถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดหลักสูตรตำมแนวทำง Demand Driven Education 

เรียน คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

ตำมหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๖/ว๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภำพันธ ์๒๕๖๖ ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๖/ว๘๔๑ ลงวันที่ 
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๖ จัดกำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับสถำนประกอบกำร 
ในกำรจัดหลักสูตรตำมแนวทำง Demand Driven Education ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเร่งรัดและ 
ขยำยผลกำรจัดหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model 
Type A Master Class) ในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ขอควำมอนุเครำะห์คณะ/วิทยำลัย
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงในกำรรับชมกำรประชุมดังกล่ำว โดยสำมำรถรับชมย้อนหลังที่ Facebook Live กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ https://bit.ly/3lbzVBo หรือ QR Code ข้ำงท้ำย 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ) 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ช่องทำงรับชมกำรประชุมฯ 

๑๓๖ ๙

866
09-02-2566
14.15

13 ก.พ. 66



 
 
ที่ อว ๐๒๐๔.๖/ว2165 

ถึง  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกแหง 

ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ 
ดวนท่ีสุด ที่ อว 0204.6/ว841 ลงวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖6 ไดแจงกําหนดจัดการประชุมเพ่ือสราง 
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand 
Driven Education ภายใตการดําเนินงานโครงการเรงรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2566 ในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566 ณ หองประชุมเทียนก่ิง ชั้น 3 โรงแรม 
เฮลทแลนด รีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น 

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเพ่ิมชองทางในการรับชม
การประชุมดังกลาว ในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566 ระหวางเวลา 08.50 - 12.00 น. ผานชองทาง 
Facebook Live กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยจะเปนการถายทอดสด
เก่ียวกับการอภิปรายและการบรรยาย ดังนี้ 

1. การอภิปราย เรื่อง “ไขปญหาการจัดการศึกษาตามแนวทาง Demand Driven Education
(CWIE และ EEC Model Type A) เวลา 09.00 - 10.00 น. 

2. การอภิปราย เรื่อง “โอกาสและความทาทายในการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC Model
Type A” เวลา 10.00 - 11.30 น. 

3. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการเรงรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 - 12.00 น. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
    วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 1  กุมภาพันธ  ๒๕๖6 

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ ๒ 
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๙ 
โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๐ 

ดวนท่ีสุด 

สอ.(วิชาการ) 213
03 ก.พ. 2566
09.45 น.



 
 
 
 

กําหนดการการประชุมเพ่ือสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 
ในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education 

(CWIE + EEC Model Type A) 
วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566 

ณ หองประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลทแลนด รีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุร ี
(ถายทอดสดผานชองทาง Facebook Live กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เฉพาะชวงเวลา 08.50 - 12.00 น. เทาน้ัน) 
เวลา กิจกรรม วิทยากร 

08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 

08.50 - 09.00 น. 
 

กลาวเปดการประชุม ดร. อรสา ภาววิมล 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
วิจัยและนวตักรรม 

09.00 - 10.00 น.  อภิปราย เรื่อง “ไขปญหาการจัด
การศึกษาตามแนวทาง  
Demand Driven Education  
(CWIE และ EEC Model Type A)”  

ผูอภิปราย : 
1. ดร. อภิชาต ทองอยู 
     ที่ปรึกษาพิเศษ ดานการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและพ้ืนท่ี  
    สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2. ดร. อรสา ภาววิมล 
    ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร   
    วิจัยและนวัตกรรม 
3. นายชนินทร ขาวจันทร 
    รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 
ดําเนินการอภิปราย : 
โดย ผศ.ดร. ณยศ ครุุกิจโกศล 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และรองอธิการบดีฝายกิจการ 

   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา 
10.00 - 11.30 น. อภิปราย เรื่อง “โอกาสและความทาทาย

ในการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC 
Model Type A” 

กลุมอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอัจฉริยะ 
1. ผศ.ดร. พงษศักดิ์ กีรติวินทกร 
    ผอ.สถาบันสหกิจศึกษาและพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน 
    ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2. ผศ.ดร. อังคณา เจรญิม ี
    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและโทรคมนาคม 
    คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3. นายรัฐนินท เลาหพันธุ 
    CTO บริษัท เคเอสไอ โซลูช่ัน จํากัด 
กลุมอุตสาหกรรมหุนยนต 
1. อ. ทัศพันธุ สุวรรณทัต 
    อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส มทร.ตะวันออก 

2. ดร. สัญชัย เอียดปราบ 
    รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร ม.บรูพา 
3. นายพรพล สวางภิภพ 
    Sr. Engineer-Automation  
    บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 
ดําเนินการอภิปราย : 
โดย รศ.ร.อ.ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 
      ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ม.เทคโนโลยสีุรนารี 
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เวลา กิจกรรม วิทยากร 
11.30 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “แนวทางการดําเนินงาน

โครงการเรงรัดและขยายผลการจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 
CWIE+EEC Model Type A  
(CWIE+EEC Model Type A Master Class) 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566” 

นายสมบตัิ รุงรัศม ี
ผูอํานวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. กิจกรรมแบงกลุมสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education  

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
กลุมท่ี 1 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
กลุมท่ี 2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
กลุมท่ี 3 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ / กลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
กลุมท่ี 4 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
กลุมท่ี 5 อุตสาหกรรมหุนยนต 
กลุมท่ี 6 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
กลุมท่ี 7 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
กลุมท่ี 8 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
กลุมท่ี 9 อุตสาหกรรมดิจิทัล 
กลุมที่ 10 อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

15.00 น. ปดการประชมุ 
 

หมายเหตุ  1. รับประทานอาหารวางชวงเชา เวลา 10.15 น. ชวงบาย เวลา 15.00 น. 
 2. กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม 


