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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างานในการจัดท าแผนดังกล่าว  ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกันต่อไป 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
 จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ชาติออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาคนในทุกด้านและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 ปรับระบบการเรียนรู้และพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เปลี่ยนโฉมเปน็ครูยุคใหม่ 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ

ไทยในประชาคมโลก 
 วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์ม 

1.1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมก าลังคน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี
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พลวัตและการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ และให้ความส าคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ซึ่งด าเนินการได้ง่ายกว่าด้านอ่ืน 
และมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะส าคัญที่จ าเป็น เช่น 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
 ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่างๆ เพื่อผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
ในสถานการณ์จริง เช่น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน เพื่อ
สร้างคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 

1.1.3 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของ
สถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไปได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. ผู้เรียนรู้ เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะรักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุข 
 เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
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1.1.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 
 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาต ิ 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ     
 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม สถานประกอบการ ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
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 (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

1.1.5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายเพื่อให้มีความเป็นเลิศในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเบื้องต้นจะขับเคลื่อนไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
 6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการที่มั่นคงเข้มแข็ง 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

1.1.6 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 (1.1) เป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
 (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและมี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
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 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้าง
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่น า ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้ 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อให้
ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่นยังยืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็ง 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างองค์ความรู้ ความเช้าใจศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว 
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5.2  มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5.3  มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
 
 
 



ห น้ า  | 6 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

1.1.7 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก าหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วยกล
ยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย 

School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า 
มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1-3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผูส้อนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณก์ารเรียนรู้เพื่อสนับสนนุการผลติบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านักในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง     
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

ผังความเชื่อมโยง 
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580), แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561, มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561, 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)  
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Education) 1 

 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Education) เมื่อน าเข้าสู่การจัดการ
เรียนการสอนเราจะเรียกว่า "การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน" ภาษาอังกฤษมักใช้ค าว่า  
"Work Integrated Learning" หรือเขียนโดยย่อว่า "WIL" มีค าภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายใกล้เคียงกัน เช่น 
Work-related Learning, Work-based Learning, Professional Learning was Collaborative Learning 
ยังมีค าในภาษาไทยอีกหลายค าทีใ่ช้ในลกัษณะเช่นเดียวกัน เช่น การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยการท างาน การเรียนควบคู่กับการท างาน หรือ การเรียนด้วยการท างาน เป็นต้น 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทันทีด้วยการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน และเพื่อให้ผู้สอนในสถานศึกษารู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น การจัดหลักสูตรร่วมผลิตกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงในระหว่างการเรียนจะท าให้เกิดผลย้อนกลับไปยังผู้สอนถึงคุณภาพของผู้เรียน
ว่ามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพียงพอสามารถท างานได้จริงหรือไม่ เนื้อหาและวิธีการสอนของผู้สอนมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ซึ่งมีผลท าให้ผู้สอนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกทางหนึ่งด้วย 

แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานระดับอุดมศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท โดยเรียงตามระยะเวลาที่
เข้าศึกษา ตั้งแต่กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา กลุ่มบูรณาการระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร กลุ่มบูรณาการช่วงท้าย
ของหลักสูตร และกลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ละประเภทยังสามารถจัดเป็นระบบการเรียนการสอน
ทั้งหลักสูตร จัดเป็นรายวิชา และจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกบัการท างาน 
กลุ่มบูรณาการ ค าอธิบาย 
1. กลุ่มบูรณาการก่อนเขา้ศึกษา 
1.1 การก าหนด
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 
( Pre-course 
Experience)  

เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนสนใจก่อนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถ
จัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท างานที่สมบูรณ์ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในส่ิงแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก 
2. มีการก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล  เช่นสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
3. มีการน าประเด็นที่ได้จากการสังเกตมาสะท้อนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยนกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์ 
4. ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ (Concept) บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ โดยน าเสนอ

ในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรยีนตลอดหลักสูตร 
2.1 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างานเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการท างาน อีกทั้ง
เป็นการน าเอาความรู้ที่ได้รับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อเป็นการตอกย้ าให้เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์
ความรู้ที่ได้รับอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อสังคมในที่สุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกบัการท างาน 
กลุ่มบูรณาการ ค าอธิบาย 

ความหมายและความส าคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่กระท า

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าว
ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2.2 สหกิจ
ศึกษา 
(Cooperative 
Education) 
 

เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการจัดรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างาน
และแบบท างานต่อเนื่องระยะยาว มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) การจัดหลกัสูตรแบบสหกจิศึกษา แบง่ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างานตั้งแต่ 2 ภาคการท างานขึ้นไป 
 1.2) แบบต่อเนื่อง 1 ภาคการท างาน ตัง้แต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป 
2) มีการเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้แก่ผู้เรียน 
3) มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความรว่มมือ 
4) มีคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ดูแล 
และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการท างาน 
5) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานใ นสถาน
ประกอบการในลักษณะงานประจ าหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงงาน 
6) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในระหว่างการท างาน 
7) มีการน าเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
8) มีการแบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ 

2.3 การเรียน
สลับกับการ
ท างาน 
 

1.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) เป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับการท างานในสภาพจริง
ตลอดหลักสูตร 

1.2) แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Acadermic Term) ใน
สถานศึกษาสลับกับภาคการท างาน (Work Term)  ในสภาพจริง 

การเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) เป็นระบบการเรียนการสอนที่สลับการเรียนในสถานศึกษา
กับการท างานในสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและน าประสบการณ์จากการท างานกลับมาเป็นประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีต าแหน่งงาน
สูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา 

2.4 การ
ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 
(Field) 

เป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของรายวิชาที่ให้ผู้เรียนท างานในชุมชนหรือพื้นที่เชิงภูมิประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ด้วยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนามแต่ละช่วงจะมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก
เมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงขึ้นตามล าดับ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมของการท างานในสภาพจริง เช่น ชุมชน พื้นที่เชิงภูมิประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ  ต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร เน้นการปฏิบัติงานในชุมชนหรือพื้นที่เชิงภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเชิงภูมิศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เป็น
สถานที่ท างานในสภาพจริงส าหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) ในลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่สาขาวิชาชีพ 
เช่น การท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์ ป่าไม้ ประมง วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมส ารวจ วิทยาศาสตร์กายภาพ ธรณีวิทยา 
นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ เป็นต้น 
2) มีการเพิ่มเน้ือหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน 
3) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อก่อนไปปฏิบัติงานภาคสนาม 
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานศึกษากับการท างานภายใต้สภาพจริง 
5) มีการน าวิธีการบูรณาการกับการท างานในรูปแบบอื่นมาสอดแทรกในหลักสูตรการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การ
ฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) การเรียนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงการ 
6) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกบัการท างาน 
กลุ่มบูรณาการ ค าอธิบาย 
2.5 หลักสูตร
ร่วม
มหาวิทยาลัย
และ
อุตสาหกรรม 
(Joint 
Industry 
University 
Couse) 

เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรร่วมผลิตที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามที่ตกลงกันไว้ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสององค์กร ต้องสร้างเป้าหมาย ข้อตกลงความร่วมมือ 
และผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน 
2) มีการประเมินจุดแข็งทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรร่วมผลิต 
3) ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถในการประสานและจัดการความร่วมมือ 
4) เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยน าเอาความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ 
(Problem-based Learning) 
5) ผู้เรียนต้องพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงการวิจัยซ่ึงเป็นปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Project-based 
Learning) 
6) มีคณาจารย์ประจ าองค์กรร่วมผลิตดแูลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
7) รายงานทางวิชาการที่เกิดจากผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้ในองค์กรร่วมผลิตหรือตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ 
8) ผู้เรียนต้องน าเสนอผลงานที่สถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน 

3. กลุ่มบูรณาการช่วงทา้ยของหลักสูตร 
3.1 การฝึกงาน
ที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ
ท างาน 
(Cognitive 
Apprenticesh
ip or Job 
Shadowing) 

เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการท างานของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างาน
แล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย และท างานร่วมกัน สามารถจัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแกนของ
หลักสูตร ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท างานที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) มีการก าหนดผู้ถูกติดตาม (Host/Role ModeMidol) และผู้ติดตาม (Visitor/Guest) 
2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างาน เช่น การวางแผนการติดตาม และ
กิจกรรมที่ต้องติดตาม 
3) ผู้เรียนหรือผู้ติดตามสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ถูกติดตามได้โดยการสังเกต การพูดคุย และ
การท างานร่วมกับผู้ถูกติดตาม 
4) ประเมินผลด้วยการสะท้อนความคิดทั้งผู้เรียนหรือผู้ติดตามด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูกติดตามในรูปของการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

3.2 การบรรจุ
ให้ท างานหรือ
การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 
(Placement 
or Practicum) 

เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนท างานหรือฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพจริงหลังจากที่เรียนในสถานศึกษาไป
แล้วระยะหนึ่ง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา 
2) ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการท างานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพยีงพอในการเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้มีทกัษะ
และสมรรถนะตามวิชาชีพ 
3) ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการท างานหรือเรียนควบคู่กับการท างานในชั้นปีที่สูงขึ้น 
4) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการท างานทั้งความสามารถในการเข้าสู่งานและความสามารถในการท างาน 
5) มีคณาจารย์หรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหนา้ของผู้เรียน 
6) ผู้เรียนมีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้วยการสะทอ้นคิด (Self-reflection) ระหวา่งการท างานทั้งกับผู้เรียนดว้ยกนั
เองและกับคณาจารย ์
7) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการท างานและเมื่อสิ้นสุดการท างาน 

4. กลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา 
4.1 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new traineeship or appenticeship) 
4.2 การฝึกปฎบิัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฏี (post-course internship) 

1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (ฉบับสมบูรณ์) , 
(กรุงเทพฯ, 2561), หน้า 31. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้แบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
(1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ และ (2) หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ 
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295ง, 13 พฤศจิกายน 2558) 
 ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) (3) กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และอาชีพให้แก่นักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับหลักสูตรของตนโดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของสถาบันเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพพร้อมส าหรับการท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
 จากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยให้มีการก ากับ ติดตามเพื่อให้
คณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการก ากับติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของแผนที่ก าหนด ท าให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสามารถแบ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานออกเป็น  3 
กลุ่มบูรณาการ โดยเรียงล าดับตามระยะเวลาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา กลุ่มบูรณาการ
ระหว่างเรียนการเรียนตลอดหลักสูตร และกลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร จัดเป็นรายวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา (การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร 
  2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.2 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
  2.3 การเรียนสลับกับการท างาน 
   2.3.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich)  
   2.3.2) แซนวิซแบบหนา (Thick Sandwich)  
  2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field)  
  2.5 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Couse)   
 3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
1. ก าหนดสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวัง ของนักศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ (มคอ.2) 
2. มีการชี้แจงแนวปฏิบัติ/บทบาท/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานให้กับ

นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ (หลักฐานประกอบ เช่น ค าสั่งอาจารย์นิเทศ, ภาพถ่าย
กิจกรรมการปฐมนิเทศ/ภาพถ่ายการนิเทศนักศึกษา เป็นต้น) 

3. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ในศาสตร์ของตนมา
ใช้ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะตามที่หลักสูตรคาดหวัง (มคอ.4) 

4. มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่คาดหวังของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และสถานประกอบการ (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือที่คณะก าหนด) 

5. มีการสรุปผลการประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษาตลอดจนเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (มคอ.6) 
 

1.2  กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)  
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผน
ดังกล่าว  โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดท าแผนและการติดตามและประเมินผล  โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
2563  เป็นกรอบในการจัดท าแผน  โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 143/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) โดยโครงการและกิจกรรมจะต้อง
สอดคล้องและตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ปีงบประมาณ 2563) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและ
กิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 

4. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 
2563) (ร่าง 1) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

5. คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมเสนอและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) (ร่าง 2)   

6. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 
2563) (ร่าง 2) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ในคราวประชุม คร้ังที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

7. คณะท างานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอและ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
(ฉบับสมบูรณ์)   

6. จัดท าและเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
วันที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

 (ร่าง 1) เสนอคณะกรรมการฯ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) (ร่าง 2)  

เสนอคณะกรรมการฯ 

มติคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

 

มติคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

1.3 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) ฉบับนี้มีความสอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ดังนี้ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ มจษ. เป้าประสงค์ มจษ. ตัวชี้วดัแผนกลยุทธ ์มจษ. กลยุทธ์ มจษ. วัตถุประสงคข์องแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์
และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และ
กระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระรา
โชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 
เป็ น ที่ ย อม รับ ด้ วย  School Integrated 
Learning และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตรมี
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

2. เพื่ อส่ งเสริม ให้หลักสูตรสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็น
ที่ ต้ อ งก ารขอ งผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ด้วยอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
ค น ไท ย ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการพร้อมรองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

- ผลการประ เมิ นสมรรถนะของบัณ ฑิ ต โดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะ
และจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงาน
ท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

1.4 วัตถุประสงค์ของแผน  
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะและสาขาวิชามีแนวทางการด าเนินงานในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มหาวิทยาลัยสามารถประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

1.6 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมายได้ จ านวน 2 
ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตร
มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน 

จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบบู รณ าการกับการท างานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

6 
 

หลักสตูร 

2. เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 

จ านวนหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมมีการท า MOU 
(Memorandum of Understanding) 
กับสถานประกอบการ 

3 หลักสตูร 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน 

 
 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) ได้มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
 โดยโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์
ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 นอกจากนี้ ยังจ าแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณของโครงการ  รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
 ตัวชี้วัด จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ค่าเป้าหมาย จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 6 หลักสูตร  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับการท างาน (WIL) คณะวิทยาศาสตร์ 
 จัดกิจกรรม

ปัจฉิม
นักศึกษา
ส าเร็จ
การศึกษา
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม 
- ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถน าความรู้/ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชพีครู/สมรรถนะ

พื้นฐานวิชาชพีคร ู
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมทักษะผ่านเกณฑ์ 
- คะแนนการประเมินคุณภาพการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ สกอ. 

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.5) 
- คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (เกณฑ์ สกอ. ระดับหลกัสูตร ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 
400 คน 

 
คะแนน 3.51 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

คะแนน 

 
คะแนน 

- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมทักษะ
วิชาชีพครู หรือเขา้ถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการ
จัดหางาน 
- เพื่อให้นักศึกษามีงานท าตรงตามวุฒิ
การศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

มี.ค-พ.ค. 159,700 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษากอ่น
ฝึก
ประสบการณ์

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม 

 
300 คน 

 
คะแนน 3.5 

มี.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วิชาชีพและสห
กิจศึกษา ภาค
การศึกษาที ่
2/2562 และ 
1/2563 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมมีความรู้ความเขา้ใจผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ถูกส่งตัวกลับมหาวิทยาลยั

และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลัง
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสห
กิจศึกษา ภาค
การศึกษาที ่
1/2562 และ 
2/2562 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
- นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
300 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

พ.ย. 
 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้
กระบวนการ
ผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ถูกส่งตัวกลับมหาวิทยาลยั

และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมมีความรู้ความเขา้ใจผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
25 คน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ก.พ. 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 
ปฐมนิเทศ
ก่อนฝึก

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ร้อยละ 90 

- เพื่อด าเนินการพัฒนานกัศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้วยกระบวนการฝึก

พ.ค. 398,470 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ประสบการณ์
วิชาชีพครู 
หลักสูตร 4 ป ี

เชิงคุณภาพ 
- ผลการสะท้อนความรู ้(AAR) 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ (PLC) 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ระดับ 3.51 

 
 

ไตรมาส 3 
 

87,800 บาท 

ประสบการณ์วิชาชีพให้เกิด
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
- เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการ
เรียนทฤษฎีการปฏิบัตจิริง ในสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ 
- เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นิเทศปฏิบัตกิาร
นิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์กับแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 
หลักสูตร 4 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 3 

 
56,100 บาท 

ก.ค. 

ประชุม
อาจารย์
นิเทศก์ ครั้งที่ 
1 

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 2 

 
10,600 บาท 

 

มี.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ประชุม
อาจารย์
นิเทศก์ ครั้งที่ 
2 

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 3 

 
10,600 บาท 

เม.ย. 

สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 
(Intership I) 
หลักสูตร  5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Intership I) 
เชิงคุณภาพ 
- ผลการประเมินจากการน าเสนอองค์ความรู ้
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 1 

 
21,000 บาท 

ต.ค. 

ปฐมนิเทศ
ก่อนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 
(Intership II) 
หลักสูตร 5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Intership II) 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 1 

 
16,780 บาท 

ต.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สัมมนา
ระหว่างฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 
(Intership II) 
หลักสูตร  5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Intership II) 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น  

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 1 

 
28,090 บาท 

ธ.ค. 

สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 
(Intership II) 
หลักสูตร 5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Intership II) 
เชิงคุณภาพ 
- ผลการประเมินจากการน าเสนอองค์ความรู ้
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 2 

 
24,900 บาท 

ก.พ. 

ปฐมนิเทศ
ก่อนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 
(Intership I) 
หลักสูตร 5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Intership I) 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส  
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 3 

 
51,400 บาท 

พ.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ปฐมนิเทศ
ก่อนฝึก
ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู 1 
(Intership I) 
หลักสูตร 5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Intership I)  
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชพีครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 3 

 
30,800 บาท 

มิ.ย. 
 
 
 

สัมมนา
ระหว่างฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 
(Intership I) 
หลักสูตร 5 ป ี

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Intership I) 
 เชิงคุณภาพ 
- ผลการประเมินจากการน าเสนอองค์ความรู ้
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

 
ไตรมาส 4 

 
24,000 บาท 

ก.ค. 

ประชุมสัมมนา
สร้างความ
เข้าใจและ
ความร่วมมือ
กับเครือข่าย
โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประสิทธภิาพของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
เชิงเวลา 
- ไตรมาส 
เชิงต้นทุน 
- งบรายจ่ายอื่น 

 

ร้อยละ 90 
 

ระดับ 3.51 
 

ไตรมาส 1 
 

36,400 บาท 

ก.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจ 

 
400 คน 

ร้อยละ 80 

- เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนักศึกษาชัน้
ปีที่ 4 ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

พ.ย.-ธ.ค. 41,500 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจ 

 
400 คน 

ร้อยละ 80 

มี.ค.-ก.ค. 

โครงการการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชพี คณะวิทยาการ
จัดการ 

ปฐมนิเทศ
รายวิชาการ
เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมการปฐมนิเทศรายวิชาการเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกจิกรรมปฐมนิเทศรายวิชาการเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

≥ร้อยละ 80 

- เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นักศึกษา
ก่อนการเขา้สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
และสหกิจศึกษา 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้าน
ภาษา คอมพวิเตอร์ ให้นักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา/แขนงวิชา 

ธ.ค.-ม.ค. 138,000 

อบรม
บุคลิกภาพ
และการ
สื่อสาร
รายวิชาการ
เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมอบรมบุคลิกภาพและการสื่อสารรายวิชาการ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกจิกรรมอบรม บุคลิกภาพและการสื่อสารรายวิชา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

 
ร้อยละ 80 

 
 

≥ร้อยละ 80 

ม.ค.-ก.พ. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการ
เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมปัจฉมินิเทศรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกจิกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชาการเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

≥ร้อยละ 80 

ก.พ.-มี.ค.  

ปฐมนิเทศ
รายวิชาการ
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกจิกรรมปฐมนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

 

≥ร้อยละ 80 

ธ.ค.-ม.ค. 

ปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการ
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมปัจฉมินิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกจิกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

 

≥ร้อยละ 80 

 มี.ค.-เม.ย. 

โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการท างาน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ ปัจฉิมนิเทศ

และการ
แนะน าอาชีพ  

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามจีิตส านักที่ดีต่อการประกอบอาชพีอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 
40 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้าน
การเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการและทาง
อาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21 
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม 

มี.ค.-เม.ย. 15,670 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สหกิจศึกษา
และฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะ
เกษตรและ
ชีวภาพ  

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนนกัศึกษาชั้นปีที ่3-4 ที่เข้าร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
40 คน 

 
ร้อยละ 90 

- เพื่อรวบรวมขอ้มูลด้านทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 
21 

โครงการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาดว้ยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะตา่งๆ 
ก้าวแรกแห่ง
แพทย์แผนจีน 
มาตรฐานคู่
คุณธรรม 

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละของนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านหลักสูตร 
- ร้อยละความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านหลักสูตร 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

- เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิตและ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีสติปัญญา 
มีสมาธิในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ มีจิตอาสา
ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้

ก.ค.-ส.ค. 139,000 วิทยาลยั
การแพทย์
ทางเลือก 

อบรมความรู้
เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
สอบประมวล
ความรู้วิชาชพี
แพทย์แผนจีน 

เชิงปรมิาณ 
- ร้อยละนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีผลการสอบผ่านประมวลความรู้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 80 

 

ต.ค.-พ.ย. 

การเตรียม
ความพร้อมสู่
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความรู้หลังเข้ารว่มกิจกรรมด้านการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการกู้ชพี 
- ร้อยละความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาการสื่อสารระหว่างแพทย์กบั

ผู้ป่วย 
- ร้อยละความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านระเบียบและเกณฑ์การฝึกประสบการณ์

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

ส.ค. 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อย่างมืออาชีพ วิชาชีพ 
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
แพทย์จีน ชั้น
ปีที่ 5 (กา้วสู่
การเป็นแพทย์
จีน) 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละนักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นแพทย์ 
- ร้อยละนักศึกษามีความรู้เรื่องจรรยาบรรณแพทย์แผนจีน 

 
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 

เม.ย.-พ.ค. 

เสริมทักษะ
ความรู้สู่ความ
เป็นเลิศทาง
การแพทย์
แผนจีน 

เชิงปรมิาณ 
- จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมในการแข่งขัน 
- ร้อยละนักศึกษาการแพทย์แผนจีน มจษ. ได้รับรางวัล 

 
5 สถาบัน 
ร้อยละ 20 

ธ.ค.-ม.ค. 

       

รวม 6 โครงการ  892,340  
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการท า MOU (Memorandum of Understanding) กับสถานประกอบการ 
 ค่าเป้าหมาย จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการท า MOU (Memorandum of Understanding) กับสถานประกอบการ 3 หลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การบริการการบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กับ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จ ากัด 

บันทึกข้อตกลง 1 - ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นนักปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชพีด้านการบริการการบินได้ ทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ
และเอกชน 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีบุคลิกลักษณะและมีภาพลักษณ์ที่ดีในงานบริการการบิน 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน ามาประยกุต์ใช้ในงานบริการการบิน 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สามารถสือ่สาร

และเข้าใจในความหลากหลายของแต่ละวัฒนธรรมและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

- - คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาการประกอบการ หลักสตูรใหม ่
พ.ศ. 2563 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

บันทึกข้อตกลง 1 - เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มี
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการธุรกจิที่มีคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้น า 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

- เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการและเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพได้ 

- เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านภาษาตา่งประเทศและมีความสามารถดา้นการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

- - คณะวิทยาการ
จัดการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั
โครงการ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิามัลตมิีเดยีและอีสปอรต์ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

บันทึกข้อตกลง 1 - - - คณะวิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

ส่วนที่ 3  
การติดตามและประเมินผล 

  
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่ง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้ทราบและพิจารณาเป็นระยะ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) เพื่อให้สามารถน า
ผลประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในปีต่อไป 
  
3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่างๆ 
 

3.2 เป้าหมายตัวชี้วัดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงค์ของแผน) 

 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายจ าแนกตามหน่วยงาน 

คณ
ะเก

ษต
รแ

ละ
ชีว

ภา
พ 

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

์ศา
สต

ร์แ
ละ

สัง
คม

ศา
สต

ร์ 

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะศ

ึกษ
าศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ลัย
กา

รแ
พท

ย์ท
าง

เล
ือก

 

ตัวชี้วัดที่ 1  
จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6 หลักสูตร 1 1 1 1 1 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงค์ของแผน) 

 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายจ าแนกตามหน่วยงาน 

คณ
ะเก

ษต
รแ

ละ
ชีว

ภา
พ 

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

์ศา
สต

ร์แ
ละ

สัง
คม

ศา
สต

ร์ 

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะศ

ึกษ
าศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ลัย
กา

รแ
พท

ย์ท
าง

เล
ือก

 

ตัวชี้วัดที่ 2 
จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีการท า MOU (Memorandum of 
Understanding) กับสถานประกอบการ  

3 หลักสูตร - 1 1 1 - - 

 
3.3 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 

1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 2 คร้ัง/ปี 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน 
5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณา 
6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
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3.4 การติดตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปกีารศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) ตามช่วงเวลา 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค 

1. ก าหนดสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษาในหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (มคอ.2) 

 
1/2562     

 
2/2562        

2. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/บทบาท/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างานให้กับนักศึกษา อาจารย์  และสถาน
ประกอบการ  

 
1/2562     

 
2/2562       

3. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการ
การเรียนรู้ในศาสตร์ของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ
สมรรถนะตามที่หลักสูตรคาดหวัง (มคอ.4) 

 
1/2562     

 
2/2562        

4. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่คาดหวังของ
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และสถานประกอบการ 
(คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือที่คณะก าหนด)  

 
1/2562  

 
2/2562    

5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษา
ตลอดจนเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(มคอ.6)      

 
1/2562       

 
2/2562 
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ส่วนที่ 4 
ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)     

 
ตัวชี้วัดที่ 1  
 จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ค าอธิบาย  
 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมกลมกลืนกันระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการหาประสบการณ์
ท างานนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเนื้อหารายวิชาห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการฝึกงานหรือการท างานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี เงื่อนไขของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานในรายวิชา ดังนี้ 
1. ต้องมีการผสมกลมกลืน มีจุดร่วมกัน และหลอมรวมกันระหว่างความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียนใน

ห้องเรียนกับประสบการณ์ท างานนอกห้องเรียน 
2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 
3. ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานจริง 
4. งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ 
 ข้อมูลที่ติดตาม 

จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับการท างาน  
 การค านวณผลการด าเนินงาน 

นับจ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน  
 เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มี
รายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างาน  

ต่ ากว่า 3  4 5 6 7 ขึ้นไป 

 
 ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  
 นายสงกรานต์  สุขเกษม  เบอร์โทรศัพท ์02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7008 
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 ผู้จัดเก็บข้อมูล  

 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 

 7066-7078 

 

ตัวชี้วัดที่ 2  
 จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมมีการท า MOU (Memorandum of 
Understanding) กับสถานประกอบการ  

 ค าอธิบาย  
 การท า MOU (Memorandum of Understanding) เป็นกรอบความร่วมมือซึ่งแสดงความสมัครใจจะ
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง การท า MOU กับสถานประกอบการ
เป็นการสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความ
พร้อมส าหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

 ข้อมูลที่ติดตาม 
 จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ มี การท า MOU (Memorandum of 
Understanding) กับสถานประกอบการ  

 การค านวณผลการด าเนินงาน 
 นับจ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีการท า MOU (Memorandum of 
Understanding) กับสถานประกอบการ  

 เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
มีการท า MOU (Memorandum of Understanding) 
กับสถานประกอบการ 

0 1 2 3 3 ขึ้นไป 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  
 นายสงกรานต์  สุขเกษม  เบอร์โทรศัพท ์02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7008 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล  

 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 

 7066-7078 
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บรรณานุกรม 
เครื่อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน. (2561). คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
 ท างาน (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ:ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อลงกต ยะไวทย์ และคณะ. (2559). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการท างานแบบต่อเนื่อง ตลอด
 หลักสูตรในสาขาวชิาการจัดการระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในเขต
 จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
อลงกต ยะไวทย์ และคณะ. (2560). แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของประเทศ ไทย. 
 กรุงเทพฯ:ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี, สบืค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 
 2563. จาก.http://nscr.nesdb.go.th 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, สืบค้นเมื่อ 10  มิถุนายน 
 2563. จาก.http://www.kknpeo.moe.go.th/2018/ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (2560). ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563. จาก. 
 http://www.sru.ac.th/publishin-info/goverment-plan-university-20-year.html 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม. (2561). แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565, 
 สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563. จาก. https://op.chandra.ac.th/plan/ 
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ก. ตารางตรวจสอบกิจกรรมทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
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ตารางตรวจสอบกิจกรรมทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน 
คณะ 

วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก วิทยาการจดัการ วิทยาศาสตร ์

เกษตร 
และชีวภาพ 

ศึกษาศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
1. กลุ่มบูรณาการก่อนเขา้ศึกษา 
ศึกษา ส ารวจโรงเรียนที่จะฝกึปฏิบัตกิารวิชาชีพครู       
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึก       
เลือกสถานประกอบการ       
2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรยีนตลอดหลักสูตร 
2.1 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ       
2.2 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)       
2.3 การเรียนสลับกับการท างาน  

2.3.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich)       
2.3.2) แซนวิซแบบหนา (Thick Sandwich)       

2.4 การปฏิบตัิงานภาคสนาม (Field)       
สัมมนาระหวา่งการปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
อาจารย์นิเทศการฝึก ณ โรงเรียนและสถานประกอบการ       
2.5 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University 
Couse)   

      

3. กลุ่มบูรณาการช่วงทา้ยของหลักสูตร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังการฝกึ       
รายงานผลการฝึกปฏิบัต ิ       
จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน       
จัดประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานครั้งต่อไป       
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ข. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
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