
รายช่ือสถานประกอบการที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการจัดการสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (คณิตศาสตร์) 
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (สาธารณสุขศาสตร์) 
๓. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                             

 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
ระหว่าง   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 
กับ  

.....(ชื่อสถานประกอบการ)...... 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนำคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่ำง  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๘ หมู่ที่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลนครสวรรค์ตก  

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยรัตน์ ปรำณี ซึ่งต่อไป 
ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่ำ  “มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”  ฝ่ำยหนึ่ง กับ 

ชื่อสถำนประกอบกำร......... ตั้งอยู่เลขท่ี ........... หมู่ ........ ต ำบล............... อ ำเภอ......... จังหวัด......... 
รหัสไปรษณีย์ ...... โดย...(ชื่อสถำนประกอบกำร).. ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่ำ  “สถำน
ประกอบกำร”  อีกฝ่ำยหนึ่ง 

 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือแสดงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แบบสหกิจศึกษำ และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ระหว่ำง...(ชื่อสถำนประกอบกำร)...กับ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ และกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน  
 ๒. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน 
 

ข้อ ๒ ขอบข่ายความร่วมมือ 

 ๑. ร่วมมือด้ำนจัดกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน  
 ๒. ร่วมมือและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และบุคลำกรใน
กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
 ๓. ร่วมมือในกำรจัดกำรฝึกสหกิจศึกษำของนักศึกษำ ให้สอดคล้องและเหมำะสม โดยมหำวิทยำลัยจะ
ก ำกับดูแลนักศึกษำให้ปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด 

โลโก้สถำน
ประกอบกำร 



 ๔. ทั้งสองฝ่ำย ร่วมกันสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ในเชิง
บวก ซึ่งทั้งสองฝ่ำยจะไม่วิพำกษ์ซึ่งกันและกัน 
         ทั้งนี้ ควำมร่วมมือดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ทั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ และ....(ชื่อสถำนประกอบกำร)... ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ำย 
 

ข้อ ๓  กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์  
กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทั้งหลำยที่เกิดจำกกำรท ำโครงงำน งำนวิจัย กำรฝึกอบรม และกำรจัดกิจกรรม

ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ตำมควำมร่วมมือที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมที่ทั้งสองฝ่ำย 
จะได้ตกลงร่วมกันก่อนเริ่มโครงงำน งำนวิจัย กำรฝึกอบรม และกำรจัดกิจกรรมให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ เป็นรำยกรณี ซึ่งหำกโครงงำนใดที่กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์เป็นของมหำวิทยำลัย แต่เพียงผู้เดียว 
มหำวิทยำลัยตกลงให้..(ชื่อสถำนประกอบกำร)..ใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมเหมำะสมหรือข้อตกลงของทั้งสองฝ่ำย 
 
ข้อ ๔ การมีผลบังคับข้อตกลง 

๑. ทั้งสองฝ่ำยอำจเพ่ิมเติมและ/หรือยกเลิกข้อควำมใดในบันทึกข้อตกลงภำยหลังจำกลงนำมแล้วได้ 
และจะมีผลเมื่อทั้งสองฝ่ำยให้ควำมเห็นชอบและลงนำมในบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกข้อควำมแล้วให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 

๒. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้สำมำรถยกเลิกได้เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไปยังฝ่ำยหนึ่งเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 

บันทึกข้อตกลงนี้จัดท ำเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม
โดยละเอียดแล้ว เห็นว่ำ ถูกต้องตำมเจตนำรมย์ทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บ
ไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถานประกอบการ 

 

ลงชื่อ......................................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยรัตน์ ปรำณี) 

ต ำแหน่ง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  

 

ลงชื่อ............................................ 
   (...............................................) 

ต ำแหน่ง ..................................................... 

 

ลงชื่อ......................................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เบญจพร รอดอำวุธ) 

ต ำแหน่ง  รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ฝ่ำยวิชำกำร  

พยำน  

 

ลงชื่อ............................................ 

   (...............................................) 

ต ำแหน่ง ..................................................... 
  

พยำน 

 



เกณฑ์คัดเลือก 

1. มีการร่วมด าเนินการสหกิจศึกษาหรือการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเข้าปฏิบัติงาน 

2.1 ไม่ต  ากว่า 5 คน / ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่) 
2.2 ไม่ต  ากว่า 2 คน / ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง)  
2.3 ไม่ต  ากว่า 1 คน / ปี (ส าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) 

3. มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจัดสรรทรัพยากรเพื อสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื อง 
4. จัดผู้นิเทศงานที มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
5. มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักศึกษา 
6. จัดให้มีอุปกรณ์และเครื องมือที เหมาะสมต่อการท างานของนักศึกษา 
7. มีมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ได้แก่ 
 การปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้า 
 มีการก าหนดบทบาท/หน้าที  และความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาในสถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงาน

จริง 
 มีการจัดการสัมมนาน าเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บริหารที เกี ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง 

8. มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือนวัตกรรมที เกี ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างานกับสังคมภายนอก 

 
นิยามขนาดสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที มีแรงงาน จ านวน 200 คนข้ึนไป 
 สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที มีแรงงาน จ านวน 50 - 200 คนข้ึนไป 
 สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที มีแรงงาน จ านวน ไม่เกิน 50 คน 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒. 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒. 



11.3.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนับสนุนการศึกษา 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 

1 พฤษภาคม 2562 ยังส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียน นิสิต นักศีกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ โดยจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ และสิทธิประโยชน์ประการหนึ่งคือ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ในมาตราที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

“มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร ้างความร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอ่ืนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัด
หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถาบันอุดมศึกษาและ อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้
บุคลากรและ ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กำหนด 

มาตรา  36 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินการ ตามมาตรา 35 อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(2) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(4) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา” 
โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 35 และมาตรา 36 (3) 

ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ฉบับที่ 
476 พ.ศ.2551 มาตรา 3 วรรคสอง  

การสนับสนุนและสิทธิประโยชน

มาตรการทางภาษีเพื่อการสงเสริมสหกิจศึกษาและการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน



“(3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา 
การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้าหรือการวิจัยสำหรับนักเร ียน นิสิต หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา” 

ดังนั้น สถานประกอบการภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาของรัฐหรือ
สถานศึกษาเอกชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วยรูปแบบ การจัดสหกิจศึกษา
และการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ( Cooperative & Work- Integrated Education) 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา และได้รับการยกเว้น
ภาษี ภายใต้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ฉบับที่ 
476 พ.ศ.2551 

11.3.2.1 รูปแบบการยกเว้นภาษี 
1) สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมิน

หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่า
ลดหย่อนดังกล่าวนั้น 

2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ
เงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ
เพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการกีฬา 

11.3.2.2 หลักฐานแสดงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ผู้ได้รับยกเว้นภาษีต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่าย

เพ่ือสนับสนุนการศึกษานั้น เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบ อันได้แก่ หนังสือรับรองออกโดยสถานศึกษา และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบจาก
สรรพากร 

11.3.2.3 การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด. 50 
ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องยื่น

แบบแสดงรายการภาษี ภงด.50 ต่อกรมสรรพากร ภายใน 150 วันหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 

11.3.3  เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรมกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการสนับสนุนการศึกษา 
สถานประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 

มีข้อแตกต่างระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสองช่องทางอย่างมีนัยสำคัญ แสดงได้ดังนี้ 



ตารางท่ี 11.1  การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ช่องทาง 
การฝึกอบรม การสนับสนุนการศึกษา 

อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย พรฎ. ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 

ออกประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตกรรม โดยอ้างอิง มาตรา 35 และมาตรา 36 
(3) ของพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
ประกอบด้วย พรฎ. ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) 
พ.ศ. 2551 

เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กรมสรรพากร 

เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกรมกรมสรรพากร 

มีข้ันตอนและแบบฟอร์มเอกสารมากมายที่ต้องยื่นต่อ
นายทะเบียน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การรับรอง 

มีเพียงหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษาเพียงฉบับ
เดียวเป็นหลักฐานแสดงต่อกรมสรรพากร 

ประเภทค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ค่าสอน
หรือค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
ออกประกาศกำหนดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้กำหนด
ประเภทค่าใช้จ่าย 

สิทธิยกเว้นภาษี 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในการ
ฝึกอบรมทั้งหมด 

สิทธิยกเว้นภาษี 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปใน
โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาและการบูรณาการ
การศึกษากับการทำงาน    ( Cooperative & Work-
Integrated Education) แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ 
หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือการศึกษา 
หรือเพ่ือการกีฬา 


