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บทสรุปผู้บริหำร 

  
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อสนันสนุน และก ากับติดตาม ให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
 โครงการที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้น าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแผนงาน
ต่อไป  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับ 4 
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่

คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563  

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

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 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่าง  ๆ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ในการจัดท าแผนดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผน  
 1. เพื่อสนันสนุน และก ากับติดตาม ให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

1.3  กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผน
ดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดท าแผนและการติดตามและประเมินผล  โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
2564 เป็นกรอบในการจัดท าแผน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 182/2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563  

2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยโครงการและกิจกรรมจะต้องสอดคล้องและตรงกับ
โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 

4. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ร่าง 1) ต่อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4(16)/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  

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

6. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ร่าง 2) ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
……/2564  เมื่อวันที่……………………………………………  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   หน้า | 3 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563  

แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ประชุมคณะกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

วันที่ 23 เมษายน 2564 
 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 (ร่าง 1) เสนอคณะกรรมการฯ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 (ร่าง 2)  

เสนอคณะกรรมการฯ 

มติคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ไม่เห็นชอบ 

เผยแพรแ่ผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

เห็นชอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 2563 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 

2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์  
ปรัชญำ  
"ความรู้ดี มีคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา" 
 
วิสัยทัศน์  
"มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ" 
 
พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุง่เน้นการบูรณาการเพื่อ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างเป็นรปูธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏบิัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า

ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบท

การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน 
 

เอกลกัษณ์ของมหำวิทยำลัย 
" ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ" 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
" บัณฑิตนักปฏิบัติ จติอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา" 

 
ค่ำนิยมองค์กร 
" บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค ์
1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชพี มีรายได้ 
2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทนุทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสร้างคุณคา่และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทนุทางวฒันธรรม 
4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 

ประการ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนฐานข้อมูลของพื้นทีบ่ริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนนิโครงการอันเปน็ผลจากการวางแผนพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในพืน้ทีบ่ริการ 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับการน้อมน าพระราโชบายดา้นการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นทีบ่ริการของมหาวิทยาลยั 
5. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพืน้ที่บริการของ

มหาวิทยาลยั 
6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดชันชีี้วัดความสุขมวลรวมขุมขนเพิ่มขึ้น 
7. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจติส านึกรักษ์

ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการตาม

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงระยะเวลา 
(Timeline) ในการด าเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)  
ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
เป้ำประสงค ์
1. บัณฑิตครของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เปน็ที่ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดบปมเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย มีคุณลักษณะคนไทยทีซ่ึ่งประสงค์ 4 ประการ 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพไดร้ับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลยัที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายในเวลา 1 ปี  

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลติให้ มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความ

เป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มี
งานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

4. จัดท าแผนการด าเนนิงานตามขอ้ 1-3 โดยก าหนดเปา้หมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อยา่งเปน็รูปธรรม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค ์
1. มหาวิทยาลยัมีความเปน็เลิศในการสร้างความมัน่คงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที ่
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑติด้วยอตัลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพรอ้มรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ 
2. จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดบัชาติและนานาชาติ 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใชภ้าษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานCEFR 

หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอืน่ ๆ 
5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา และนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัรายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบณัฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑติ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น

และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักาะบัณฑิตศตงรรษที่ 21 และ

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

6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่างเป็นรูปประธรรม
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร 
เป้ำประสงค ์
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้าง

ความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและ

ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน  (SMART CRU) 
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ตัวชี้วัด 
1. จ านวนอาจารย์และนักเรียน ศษิย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพยส์ินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูก

น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 
3. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและตา่งประเทศ 
6. จ านวนระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
7. ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพงึพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพพัฒนา

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

พัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART CRU ด้วยเทคโนโลยีดิจทิลัและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ 

S = มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service) 
M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management) 
A = มีความกระตือรือร้น (Active) 
R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
T = มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีดจิิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology) 
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2.2 ประวัติควำมเป็นมำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 เดิมชื ่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เพราะเป็นโรงเรียนที ่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยมรับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยมปีที่ 
8 มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม. 

พ.ศ. 2486 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่นักเรียนใกล้จะส าเร็จการศึกษาจึงต้องเร่งสอบให้เสร็จเพื่อจะได้ไม่
ต้องหยุดพักเรียนกลางคัน 

พ .ศ .  2487  โ ร ง เ ร ียนฝ ึกห ัดคร ูม ัธ ยมต ้อ งอพยพ ไป เ ร ียนที ่โ ร ง เ ร ียนสตร ีฝ ึกห ัดค รู
พระนครศรีอยุธยา เพื่อหลบภัยสงครามทางอากาศและอพยพกลับมาอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2488 

พ.ศ. 2491 หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ย้ายเข้ามาประจ ากระทรวง ดร.กมล เภาพิจิตร มาด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สอง 

พ.ศ. 2497 ดร.กมล เภาพิจิตร ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาล อาจารย์โชค  
สุคันธวณิช มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สาม 

พ.ศ. 2501 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สี่ 

พ.ศ. 2502 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.ชั้นสูง) 
รุ่นแรก จ านวน 300 คน 

พ.ศ. 2503 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองการฝึกหัดครู อาจารย์
สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2507 วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) อีกระดับหนึ่  
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนอาจารย์สนอง สิงหะ

พันธุ์ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
พ.ศ. 2512 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาระดับ ป.กศ.  
พ.ศ .  2513 ต าแหน ่ง “อาจารย ์ใหญ ่”ว ิทยาล ัยคร ูจ ันทรเกษม เปลี ่ยน เป ็นต าแหน ่ง 

“ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 
พ.ศ. 2515 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง  
พ.ศ. 2515 อาจารย์พงษ์อินทร์ ศุขขจร เกษียณอายุราชการ คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ 

มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ชึ่

งเทียบเท่าปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั ่วไปโดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชา
การศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน)  คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ เกษียณอายุ
ราชการ อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการเป็นวาระที่สอง 
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พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัย ประกอบด้วยส านักงานอธิการ และ
คณะวิชาซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิชา
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

พ.ศ .  2519 ว ิทยาล ัย งดร ับน ักศ ึกษาระด ับป .กศ . เพื ่อ ให ้สอดคล ้องก ับน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งเสริมวิทยฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สูงขึ้น วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญา
ตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี เพิ่มอีก 1 วิชาเอก อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ 
เกษียณอายุราชการ ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี มาด ารงต าแหน่งอธิการ 

พ.ศ. 2522 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี  ได้แก่ การ
ประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา และเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา  

พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างก่อสร้างและศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนี้ยัง
ได้จัดการศึกษาภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. ชั้นสูง สายวิชาชีพครู เรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น. 

พ.ศ. 2526 วิทยาลัยจัดการศึกษาภาคต่อเนื่องระดับป.กศ.ชั้นสูง สาขา เทคนิคอาชีพ ได้แก่ 
อังกฤษบริการ วารสารและการประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว กสิกรรม การอาหาร เสื้อผ้า 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศึกษา และยังเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการ (อคป.) ระดับป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครู (อคป.ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง) 

พ.ศ. 2527 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ศิลปศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาการแนะแนว 

พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกันและสภา
การฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สห
วิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 

พ.ศ. 2529 สายวิชาชีพครู เพิ่มวิชาเอกดังนี้  ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ การ
วัดผลทางการศึกษา ธุรกิจศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ บริหารการศึกษา ดนตรีศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา สุขศึกษา สายวิชาการอ่ืน เพิ่มวิชาเอก ดังนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ได้แก่ พืชศาสตร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อ.วท.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวบาล วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ได้แก่  ภาษาอังกฤษ อนุปริญญาศิลป
ศาสตร์(อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ  วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาตาม
โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 1 สาย  วิชาชีพครู 4 ปี และ 2 ปี และสาย
วิชาการอ่ืน ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา 
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พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2530 แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษา  

พ.ศ. 2532 รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ ไปด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู รศ.ดร.ทองคูณ 
หงส์พันธุ์ มาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

พ.ศ. 2534 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา

ดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานชื่อใหม่ให้กับวิทยาลัย

ครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนเป็น 
“สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” 

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้เปิดโปรแกรมวิชาเพิ่มในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การ
ควบคุมมลพิษ) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร)  

พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 โดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ รับสนองพระบรมราชโองการและมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับ
กฤษฎีกา “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ 
และวิชาชีพชั ้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบัน
ราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุวรรณี ศรีคุณ ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
เสนอ 

พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และเปิดรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2543  

พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และเตรียมการที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง 

ในปีการศึกษา 2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม เทคนิคชัยนาท  
ในปีการศึกษา 2544 จัดตั ้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม มีนบุรี  นายสมศักดิ ์ วยะนันทน์ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจ าสถาบัน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม 
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ในปี 2546 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คือ ระดับปริญญาตรี 
4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาตรี 2 ปี (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก คือระดับปริญญาตรี 4 
ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ท าให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท) ได้เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  

วันที ่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 รศ.มานพ พราหมณโชติ เป็นผู ้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.มานพ พราหมณโชติ ให้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ใช้ประโยชน์ในราชการในพื้นที่ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประม าณ 326 ไร่ 
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหา
วิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงานได้แก่ ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ
ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 
3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร 

วันที ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ส ุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

วันที ่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ส ุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 
ไชยศุภรากุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงปัจจุบัน  
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2.3 ท ำเนียบผู้บริหำร 
พ.ศ. ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
2548 หม่อมหลวงมานจิ ชุมสาย อาจารย์ใหญ ่
2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารย์ใหญ ่
2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช อาจารย์ใหญ ่
2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดสิิงห ์ อาจารย์ใหญ ่
2503 อาจารยส์นอง สิงหะพันธ์ุ อาจารย์ใหญ ่
2508 อาจารย์พงศ์อินทร ์ ศุขขจร อาจารย์ใหญ ่
2515 คุณหญิงบญุฉว ี พรหมโมปกรณ์กิจ ผู้อ านวยการ 
2517 อาจารยส์นอง สิงหะพันธ์ุ ผู้อ านวยการ 
2519 ดร.วิศิษฏ ์ ชุมวรฐาย ี อธิการ 
2528 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร ์ ศรีคุณ อธิการ 
2532 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคณู หงส์พันธุ์ อธิการ 
2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 
2540 รองศาสตราจารย์สุวรรณ ี ศรีคุณ อธิการบด ี
2545 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบด ี
2548 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชต ิ อธิการบด ี
2552 ดร.สุชาต ิ เมืองแก้ว อธิการบด ี
2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ไชยศุภรากุล อธิการบด ี
2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ไชยศุภรากุล อธิการบด ี
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2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ในมหำวิทยำลัย 
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2.5 โครงสร้ำงองค์กร 
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2.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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ส่วนที่ 3 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

ตำมนัยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 
3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

3.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 
3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่
มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

เป้ำหมำย  
2.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

3.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่
ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม  การกระจายอ่านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

เป้ำหมำย  
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ  จัดการตนเอง

เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
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3.2 แผนระดับท่ี 1 (ที่เกี่ยวข้อง) 
3.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
เป้ำหมำย 
1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย  ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. คนไทยได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

ประเด็นที่ 15 พลังทำงสังคม 
เป้ำหมำย 
1. ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
เป้ำหมำย 
1. คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 
3.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ 
เร่ืองที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 5.1 กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรูเ้ป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
เป้ำหมำยรวม  

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลกัสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการเรียนรู้เชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5.7 กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน กำรแข่งขัน
ประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ 
เป้ำหมำยรวม 

1. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อเพิ่มการผลิต
สาขาที่ประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

2. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต  ทั้งในด้านการ
พัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและ
แข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล  

3. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพในการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ  
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4. เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภบิาล ภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

 
3.2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดี มีจติ
สาธารณะ และมีความสุข โดยมสีุขภาวะและสุขภาพทีด่ี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูด้้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคมเพิ่มข้ึน  
2. คนในสังคมไทยทุกชว่งวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

1. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา ตนเองและได้รบัส่วน
แบ่งผลประโยชนท์างเศรษฐกิจมากข้ึน 

 
3.2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

นโยบายตวามมั่นคงแห่งชาตทิี่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึง่สถาบัน ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
ตัวชี้วัด 

1. ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
2. ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงนของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชา

สังคม และประชาชนทั่วไป ในกจิกรรมสนับสนุนงานดา้นความมั่นคง 
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3.3 แผนระดับที่ 3 (ที่เกี่ยวข้อง) 

3.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ชาติออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาคนในทกุดา้นและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 ปรับระบบการเรียนรู้และพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เปลี่ยนโฉมเปน็ครูยุคใหม่ 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ

ไทยในประชาคมโลก 
 วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์ม 

3.3.2 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมก าลังคน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี
พลวัตและการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญมากกว่า
สายอาชีพ และให้ความส าคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการท างานหลังส าเร็จการศึกษา ส่งผล
ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ซึ่งด าเนินการได้ง่ายกว่าด้านอ่ืน และมุ่งเน้นปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะส าคัญที่จ าเป็น เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง 
  ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
ในสถานการณ์จริง เช่น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน เพื่อ
สร้างคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 



ห น้ ำ  | 22 

 

แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ประจ าปีการศกึษา 2563 

 

3.3.3 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 

 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของ
สถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไปได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 
 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะรักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 2. ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็ น
ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุข 
 เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

3.3.4 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 

 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรยีน 
 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 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 
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
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และต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาต ิ 
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร     
 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้ เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ 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  

3.3.5 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 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 
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 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 

3.3.6 มำตรฐำนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
 (1.1) เป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
 (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและมี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้าง
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้ 
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อให้
ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่นยังยืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็ง 
 มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรท ำนุศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างองค์ความรู้ ความเช้าใจศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปะและ
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วัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว 
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 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 

3.3.7 แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบบัปรับปรุง 2562) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก าหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วยกล
ยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
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 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผูส้อนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณก์ารเรียนรู้เพื่อสนับสนนุการผลติบัณฑิต 
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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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ผังควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 , มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 , มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ     

พ.ศ. 2561 , ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) , มำตรฐำนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

และยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564  
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ส่วนที่ 4 
สำระส ำคัญแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้แบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย    
(1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ เน้น

ความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  
(2) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจ
ศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295ง , 13 พฤศจิกายน 2558) 

ในการพัฒนาหลักสูตรต้องมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 
ได้แก่  
  (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)  
  (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills)  
  (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills)  
  (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)  
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต และอาชีพให้แก่นักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนใน
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบต่าง  ๆ ที่เหมาะสม
กับหลักสูตรของตนโดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของสถาบันเป็นบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมส าหรับการท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา 
 จากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยให้มีการก ากับ ติดตามเพื่อให้คณะ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการก ากับติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่ก าหนด ท าให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแบ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานออกเป็น  3 ระดับ 
ได้แก ่ระดับหลักสูตร , ระดับรายวิชา และระดับส่วนหนึ่งของรายวิชา ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังตาราง  
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนมหำวิทยำลยัรำชภฏั

จันทรเกษม* 

แนวปฏบิัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนรู ้ หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้

1. ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ (Joint Industry 
University Couse)) 
 

1. ติดต่อขอความร่วมมอืจากสถานประกอบการ 
2. เสนอบันทึกแจ้งความประสงค์ และแบบเสนอเพื่อ

ประกอบการพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ 
3. “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างสถาบันและ

สถานประกอบการ 
4. เสนอ “ร่าง” ข้อตกลงความรว่มมือระหว่างสถาบัน

และสถานประกอบการต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย

ให้ความเห็นชอบรายละเอยีดข้อตกลง 

5. จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้สถาน
ประกอบการคู่สัญญาลงนาม 

6. ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตร 

1. หลักสูตร/สถานประกอบการ ร่วมกันก าหนดภาค
การศึกษาเพือ่ให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร ติดตาม
นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 

 

1. ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

2. ระดับรำยวชิำ 
(สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education)) 
 
 

1. ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาก าหนดวันเวลาในการยื่น
เอกสารและประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 

2. นักศึกษาส่งใบสมัครขอปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคัดเลือกนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

ตามคุณสมบัติ 
4. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาสหกจิ

ศึกษา เสนอคณบดีลงนาม 
5. นักศึกษาน าหนังสือขอความอนุเคราะหร์ับนักศึกษาสห

กิจศึกษาไปส่งยังสถานประกอบการ 

1. ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารยน์ิเทศสหกิจ
ศึกษา 
- เป็นคณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาปฏิบัติสห

กิจศึกษาสังกัด  
- ผ่านการอบรมหลกัสูตรเกี่ยวกับคณาจารย์นิเทศสห

กิจศึกษาโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยหรอื 
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง 

2. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 
3. นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 16 สัปดาห์ 

1. ด าเนินการรวบรวมและสรุป คะแนนในส่วนต่าง ๆ 
ของนักศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2. อาจารย์นิเทศรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ได้จากสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหต้รงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและเตรียม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตลาดแรงงานต่อไป  

3. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผล
สถานประกอบการของอาจารย์นิเทศและ
นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับ
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รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนมหำวิทยำลยัรำชภฏั

จันทรเกษม* 

แนวปฏบิัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนรู ้ หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้

6. สถานประกอบการส่งแบบตอบรับนักศึกษากลับมายัง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาน าไปมอบกับสถานประกอบการในวัน
เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

8. จัดปฐมนิเทศ แนะน าข้อปฏิบัติตวัระหวา่งปฏิบัติสหกจิ
ศึกษาแก่นกัศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และ
แจกหนังสือส่งตัวสหกิจศึกษา พร้อมสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติสหกจิศึกษา ให้กับนกัศึกษา 
 
 

 

หรือมากกว่านั้นขึ้นอยูก่ับเง่ือนไขแต่ละสถาน
ประกอบการ 

4. อาจารย์ประจ าสาขาออกนิเทศงานสหกจิศึกษาตาม
สถานประกอบการ ครั้งที่ 1 

5. นักศึกษาส่งแบบแจ้งแผนปฏบิัติงานและสหกิจศึกษา 
6. อาจารย์ประจ าสาขาออกนิเทศงานสหกจิศึกษาตาม

สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 
7. นักศึกษาส่งแบบแจ้งหัวขอ้รายงานสหกจิศึกษา 
8. อาจารย์ประจ าสาขาออกนิเทศงานสหกจิศึกษาตาม

สถานประกอบการ ครั้งที่ 3 
9. นักศึกษาปฏิบัติสหกจิศึกษาครบ 16 สัปดาห์ 
10. สถานประกอบการส่งตัวนกัศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
11. นักศึกษาเข้ารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศก์ประจ า

สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและ
อุปสรรคในขณะปฏิบัติงาน  

12. อาจารย์นิเทศให้ค าแนะน านกัศึกษาเกีย่วกับการเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

13. ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ โดยมี
อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการ
ประเมินผลให้คะแนนการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาร่วมกบัสถาน ประกอบการ 
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รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนมหำวิทยำลยัรำชภฏั

จันทรเกษม* 

แนวปฏบิัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนรู ้ หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้

14. นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกสหกิจ
ศึกษาและส่งเล่มรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

3. ระดับรำยวชิำ 
(School Based Learning 
(SIL))  

1. ก าหนดรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (มคอ.4) 

2. ส่งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามฝึกปฏิบัติ
วิ ช า ชี พ ระหว่ า ง เ รี ย น  1 ( มคอ .4)  ให้ กั บคณะ
ศึกษาศาสตร์ และหลักสูตร 

3. แจ้งความประสงค์รายวิชาที่จะออกฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว่างเรียน (ค.บ.4 ปี  ปี 1 , 2 , 3)  ฝึก
ปฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ ครู ( ค .บ .5 ปี  ปี  4) แ ละฝึ ก
ประสบการณ์ครู/ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(ค.บ.4 ปี , ค.บ.5 ปี) 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา ประชุมชี้แจงรายละเอียดนักศึกษา 
การเลือกโรงเรียน เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และฝึก
ประสบการณ์ครู/ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5. นักศึกษาพบอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าความเข้าใจ
รายวิชา และน าเสนอการวางแผนการออกฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ 

6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน (ค.บ.4 ปี ปี 1 , 2 , 3)  ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ (ค.บ.5 ปี ปี 4)  

1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

- จัดการเรียนการสอนตาม มคอ.4  

- ปฏิบัติงาน SIL ในโรงเรียน 
2. พบอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อร่วมกิจกรรม

สะท้อนความคิด AAR (ระดับหลักสูตร)   
3. การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สะท้อน

ความคิด AAR (ระดับคณะ) 
 

1. ประชุมอาจารย์นิเทศก์ เพื่อชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (ครูพี่เล้ียง , อาจารย์นิเทศก์) 

3. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
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รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนมหำวิทยำลยัรำชภฏั

จันทรเกษม* 

แนวปฏบิัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนรู ้ หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้

7. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4. ระดับส่วนหนึ่งรำยวชิำ 
(การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field)) 
 
 

1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กับการท างานโดยสอดคล้องกับผลลัพท์การเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

2. มีการชี้แจงสถานประกอบการในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และความคาดหวังของการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้ประกอบการรับทราบ 

1. มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย มี ก า รล ง ไปที่ ส ถ า น
ประกอบการไม่น้อยกว่า 25% ของเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ของรายวิชา  

2. มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์และสถานประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจกรรมการเรียนรู้  

1. มีการสรุปผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างานโดยการมีส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้  
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม  

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

เป้ำประสงค์ มจษ. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ มจษ. กลยุทธ์ มจษ. 
วัตถุประสงค์

ของแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู 1. เพื่อสนันสนุน 
และก ากับ
ติดตาม ให้
หลักสูตรมีการ
จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
กับการท างาน 

บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษมมีอตั
ลักษณ์และสมรรถนะ
เป็นเลิศเป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

จ านวนการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตรแ์ละ
กระบวนการผลติครู เพื่อให้
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีอตัลักษณ์ สมรรถนะ
และคณุภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษา
และคณุลักษณะครูศตวรรษท่ี 
21 

ปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตร/์
ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลติ
ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ี
ยอมรับด้วย School Integrated 
Learning และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต ใ ห้ เ ป็ น ที่
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้
บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์
และคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการพร้อมรองรับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตโดยสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการท างาน และ
เสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
- ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อาชีพมีงานท า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายได้ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้  

ที ่ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 เพื่อสนันสนุน และก ากับตดิตาม 
ให้หลักสตูรมีการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน 

ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตาม
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน 

4 ระดับ 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษา
โดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

80 ร้อยละ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสนันสนุน และก ากับติดตาม ให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวชี้วัด  
- ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มผีลการประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค่ำเป้ำหมำย  
- ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับ 4 
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่

น้อยกว่า 80 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงกำร 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 

ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความส าเร็จใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท างาน 

ระดับ 4.00 1. เพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

2. เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

มี.ค.-มิ.ย. 
64 

2,000 ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

 

5.1 ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 
การขับเคลื่อนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันการด าเนินการแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังรูป  
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5.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่าง ๆ 
 
5.3 ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผล 

1. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 

2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน  

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.) 
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5.4 กำรติดตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 ตำมช่วงเวลำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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/คุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษาใน
หลั กสู ต รสอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ (มคอ.2) 

 
1/2563 

     
2/2563 

       

2. ช้ีแจงแนวปฏิบัติ/บทบาท/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และสถานประกอบการ 

  
1/2563 

     
2/2563 

      

3. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
บูรณาการการเรียนรู้ ในศาสตร์ของตนมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะตามที่หลักสูตร
คาดหวัง (มคอ.4) 

 
1/2563 

     
2/2563 

       

4. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่
คาดหวังของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
สถานประกอบการ (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
ที่คณะก าหนด) 

  
1/2563 

  
2/2563 

   

5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของ
นักศึกษาตลอดจนเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ (มคอ.6) 

      
1/2563 

       
2/2563 
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ภำคผนวก 
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ก. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
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ข. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

หน่วยนับ ระดับความส าเร็จ 

ค ำอธิบำย  
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
กลมกลืนกันระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการหาประสบการณ์ท างานนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเนื้อหารายวิชาห้องเรียน  
 จากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยให้มีการก ากับ ติดตามเพื่อให้คณะ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการก ากับติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่ก าหนด ท าให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 
ข้อมูลที่ติดตำม 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ 
2. การรายงานการผลการด าเนนิงานตามแนวปฏิบัติงานตามแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ทุกคณะมีการรายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตร และรายงานคณะ 
2. ทุกคณะประชุมจัดท าแผนก ากบัติดตามการท าแผนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ทุกคณะก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 
4. หลักสูตรที่มีการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการก ากับการท างาน ตามที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด 
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มผีลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากวา่ 4.00  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไม่ต่ า

กว่า 3.51 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทัง้หมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามหลักสูตรท่ีมีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

มีการ
ด าเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ  
ขึ้นไป 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้  
 ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7050,7049 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท ์02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 7066-7078 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มผีลการประเมิน
สมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยนับ ร้อยละ 

ค ำอธิบำย  
 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน จะต้องมีผลการประเมินสมรรถนะที่คาดหวัง
ของนักศึกษา โดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ข้อมูลที่ติดตำม 
 การประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ร้อยละของหลักสูตรฯ = 
จ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานทั้งหมด
× 100 

เกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมำก 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างานท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวังของ
นักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่ ากว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อย
ละ 70 

ร้อยละ 
80  

ขึ้นไป 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้  
 ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7050,7049 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท ์02-942-5800, 02-942-6800 ต่อ 7013-7017, 7066-7078 
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ค. ตำรำงตรวจสอบกิจกรรมทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
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แบบฟอร์มส ำรวจรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกบักำรท ำงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

หลัก 
สูตร 

สำขำวิชำ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการ (Joint 
Industry University 

Couse)) 

ระดับรำยวิชำ 
(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรำยวิชำ 
(School Based Learning 

(SIL)) 

ระดับส่วนหนึ่งรำยวิชำ 
(การปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Field)) 

คณะเกษตรและชีวภำพ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ      

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
คณะศึกษำศำสตร์ 
ศศ.บ. จิตวิทยา      
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี)      
ค.บ. พลศึกษา (4 ปี)      
ค.บ. เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)      

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ศศ.บ. ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)      
ศศ.บ. ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)      
ศศ.บ. ดนตรสีากล      
ศศ.บ. นาฏศิลป์และศลิปการแสดง      
ศศ.บ. การบริหารและการพัฒนาชุมชน      
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หลัก 
สูตร 

สำขำวิชำ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการ (Joint 
Industry University 

Couse)) 

ระดับรำยวิชำ 
(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรำยวิชำ 
(School Based Learning 

(SIL)) 

ระดับส่วนหนึ่งรำยวิชำ 
(การปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Field)) 

ศศ.บ. ภูมิศาสตร์และประวัตศิาสตร์เชิงทอ่งเที่ยว      
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์      
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ      
ค.บ. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. ดนตรีศกึษา (ดนตรไีทย) (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)      

ศศ.บ . การบริการการบิน      
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ      
น.บ. นิติศาสตร ์      
ศศ.บ. ดนตรสีากล      
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว      

นศ.บ. นิเทศศาสตร์       
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หลัก 
สูตร 

สำขำวิชำ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการ (Joint 
Industry University 

Couse)) 

ระดับรำยวิชำ 
(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรำยวิชำ 
(School Based Learning 

(SIL)) 

ระดับส่วนหนึ่งรำยวิชำ 
(การปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Field)) 

แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

นศ.บ. 
นิเทศศาสตร ์ 
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 

     

นศ.บ. 
นิเทศศาสตร์  
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม ่

     

บช.บ. บัญชีบัณฑิต      
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
บธ.บ. บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการตลาด      

บธ.บ. บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์      

บธ.บ. บริหารธรุกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      

บธ.บ. บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร      

บธ.บ. บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการจัดการ      
บธ.บ. วิทยาการประกอบการ      
คณะวิทยำศำสตร์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์      
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หลัก 
สูตร 

สำขำวิชำ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการ (Joint 
Industry University 

Couse)) 

ระดับรำยวิชำ 
(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรำยวิชำ 
(School Based Learning 

(SIL)) 

ระดับส่วนหนึ่งรำยวิชำ 
(การปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Field)) 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ      
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา      
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      
วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม      
อส.บ. เทคโนโลยีการผลติ      
ศศ.บ. อาหารและโภชนาการ      
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. เคมี (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)      
ค.บ. คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี)      
วท.บ. มัลตมิีเดยีและอสีปอรต์      
วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก 
พจ.บ. การแพทย์แผนจีน      
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ง. โครงกำร/กิจกรรม (ที่เกี่ยวช้อง) 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศกึษา 2563  

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำท่ีเชื่อมโยงกับกำรท ำงำน (WIL) คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

จัดกิจกรรม
ปัจฉิม
นักศึกษา
ส าเร็จ
การศึกษา
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้/ทักษะท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู/

สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพครู 
- คะแนนการประเมินคุณภาพการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ 

สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.5) 

 
400 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
3.51 คะแนน 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม
และมีภาพลักษณ์ ท่ีดี ในสถาน
ประกอบการ 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเชื่อมโยงกับการท างาน 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตาม
ความต้องการของสังคมตลอดจน
มีศักยภาพในการด ารงชีวิต
ประกอบอาชีพเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประเทศ 

ม.ค.-มิ.ย. 
64 

177,730 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อน
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสห
กิจศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ถูกส่งตัวกลับ

มหาวิทยาลัยและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
300 คน 

 
คะแนน 3.5 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 

พ.ย. 63-
ก.ย. 64 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

2/2563 และ 
1/2564 

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลัง
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสห
กิจศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 
1/2563 และ 
2/2563 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
- นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
- 2. ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

 
300 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 

ต.ค.-ธ.ค. 
63  

 
 
 
 

พัฒนาทักษะ
นักศึกษาท่ี
เชื่อมโยงกับ
การท างาน 
(WIL) 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้/ทักษะที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 
- คะแนนการประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(เกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6) 
- ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 
50 คน 

 
คะแนน 3.51 
ร้อยละ 80 

 
คะแนน 3.51 

 
ร้อยละ 80 

ต.ค. 63-
มี.ค. 64 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อเชื่อมโยงกำรท ำงำน คณะเกษตร
และชีวภาพ ปัจฉิมนิเทศ

และการ
แนะน าอาชีพ 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกามีจิตส านึกท่ีดีต่อการระกอบ

อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
 
 

 
40 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

1. เพื่อพัฒนาสักยภาพของ
นักศึกษาด้านการเรียนรู้ ท้ังทาง
วิชาการและทางอาชีพ ตาม
แบบในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต
ในมกาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านทักษะ
และศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการประกอบอาชีพ ตาม
แบบในศตวรรษท่ี 21 

ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

3,100 

สหกิจศึกษา
และฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะ
เกษตรและ
ชีวภาพ 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3-4 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้านวิชาชีพ 

 
40 คน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 12,570  

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 
การฝึก
ประสบการณ์
การตัดสินกีฬา 

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
ทักษะของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ให้มีคุณธรรมตามความต้องการ
ของสังคมตลอดจนมีศักยภาพใน
การด ารงชีวิต ประกอบด้วย 

ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

 
 

322,990 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เตรียมความ
พร้อมก่อนสู่
วิชาชีพ 
 

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
ระดับความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 90 

 
ระดับ 3.51 

อาชีพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประเทศ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์
ด าเนินการ 

4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

5. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
พร้อมในการเป็นครูและมีความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู 

 
 
 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

เชิงปริมำณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 
400 คน 

 
ร้อยละ 80 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทาง
ปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจสาระ
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 41,500 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

เชิงปริมำณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

 
400 คน 

 
ร้อยละ 80 

2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ
การใช้ชีวิตหลังการส าเร็จการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัคร
งานการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ 

   

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ สนับสนุนการ

จัดการ เ รี ยน
การสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ทางวิ ชาการ
และวิชาชีพ 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ท่ีมีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณธรรมคนไทย 4.0 
 
 
 

  ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

1,595,500 

โครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน วิทยาลัย
การแพทย์
ทางเลือก 

นิเทศนักศึกษา
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจากสถานท่ีฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
ร้อยละ 100 

เพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาด้านการแพทย์
แผนจีนท้ังด้านทฤษฎีและตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน
ในการรักษา 
 
 
 

ม.ค.-พ.ค. 43,900 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 
ต้อนรับ
อาคันตุกะตาม 
MOU 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนรายวิชาท่ีมีบุคลากรตาม MOU จากประเทศจีนเป็น

อาจารย์ผู้สอน 
- จ านวนโครงการท่ีท าความร่วมมือกับเครือข่าย 

 
1 รายวิชา 

 
1 โครงการ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพศาสตร์
การแพทย์แผนจีน และสามารถ
น ามาพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกทางด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการรักษา
ผู้ป่วย 

2. เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับ
พันธมิตรภาคีเครือข่าย และ
ยกระดับคุณภาพศาสตร์
การแพทย์แผนจีนสู่การเป็น
องค์กรชั้นน าทางการแพทย์แผน
จีนระดับประเทศ 

ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

200,000 

รวม 6 โครงกำร 2,397,290 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Education) 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 

กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (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 ยัง
มีค าในภาษาไทยอีกหลายค าที่ใช้ในลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยการท างาน การเรียนควบคู่กับการท างาน หรือ การเรียนด้วยการท างาน เป็นต้น 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทันทีด้วยการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน และเพื่อให้ผู้สอนในสถานศึกษารู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น การจัดหลักสูตรร่วมผลิตกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตด้วยการเปิดโอกาสใ ห้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงในระหว่างการเรียนจะท าให้เกิดผลย้อนกลับไปยังผู้สอนถึงคุณภาพของผู้เรียน
ว่ามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพียงพอสามารถท างานได้จริงหรือไม่ เนื้อหาและวิธีการสอนของผู้สอนมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ซึ่งมีผลท าให้ผู้สอนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกทางหนึ่งด้วย 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนระดับอุดมศึกษำ 

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

กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Education) 

ประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
กลุ่มบูรณำกำร ค ำอธิบำย 

1. กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา 
1.1 การก าหนด
ประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (Pre-
course Experience)  

เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนสนใจก่อนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก 
สามารถจัดเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท างาน
ท่ีสมบูรณ์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1. ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก 
2. มีการก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เช่นสภาพแวดล้อม

ในการท างาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
3. มีการน าประเด็นท่ีได้จากการสังเกตมาสะท้อนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยนกับผู้เรียนด้วยกันเอง

และกับคณาจารย์ 
4. ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ (Concept) บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 

โดยน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
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2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร 
2.1 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ี
มุ่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างานเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ท่ีเป็น
จริงของการท างาน อีกท้ังเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้รับท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อเป็นการ
ตอกย้ าให้เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์ความรู้ท่ีได้รับอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อท่ีจะออกไปด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อสังคมในท่ีสุด 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนท่ีกระท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจต
คติ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2.2 สหกิจศึกษา 
(Cooperative 
Education) 
 

เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการจัดรายวิชาท่ีให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดย
อาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา มีท้ังแบบสลับ
ภาคการศึกษากับภาคการท างานและแบบท างานต่อเน่ืองระยะยาว มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1) การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างานตั้งแต่ 2 ภาคการท างานขึ้นไป 
 1.2) แบบต่อเนื่อง 1 ภาคการท างาน ตั้งแต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป 
2) มีการเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้แก่ผู้เรียน 
3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
4) มีคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการท่ีผ่านการเตรียมความพร้อมใน
การนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการท างาน 
5) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานใน
สถานประกอบการในลักษณะงานประจ าหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงงาน 
6) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในระหว่างการท างาน 
7) มีการน าเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
8) มีการแบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถาน
ประกอบการ 

2.3 การเรียนสลับกับ
การท างาน 
 

1.1) แซนวิชแบบบำง (Thin Sandwich) เป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับการท างาน
ในสภาพจริงตลอดหลักสูตร 

1.2) แซนวิชแบบหนำ (Thick Sandwich) เป็นการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Acadermic 
Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการท างาน (Work Term)  ในสภาพจริง 

การเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีสลับการ
เรียนในสถานศึกษากับการท างานในสภาพจริงอย่างต่อเน่ืองตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท างานและน าประสบการณ์จากการท างานกลับมาเป็น
ประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีต าแหน่งงานสูงขึ้นหรือลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้นปี
หรือรายวิชาท่ีศึกษา 
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2.4 การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Field) 

เป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมหน่ึงของรายวิชาท่ีให้ผู้เรียนท างานในชุมชนหรือพื้นท่ีเชิงภูมิ
ประเทศในรูปแบบต่างๆ ด้วยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนามแต่ละช่วง
จะมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยากเมื่อชั้นปีของผู้เรียนสูงขึ้นตามล าดับ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1) ให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมของการท างานในสภาพจริง เช่น ชุมชน พื้นท่ีเชิงภูมิประเทศเป็นระยะเวลา
สั้นๆ  ต่อเน่ืองตลอดหลักสูตร เน้นการปฏิบัติงานในชุมชนหรือพื้นท่ีเชิงภูมิประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อมเชิง
ภูมิศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เป็นสถานท่ีท างานในสภาพจริงส าหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) ใน
ลักษณะท่ีแตกต่างกันตามแต่สาขาวิชาชีพ เช่น การท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์ ป่าไม้ ประมง วิศวกรรม
เหมืองแร่ วิศวกรรมส ารวจ วิทยาศาสตร์กายภาพ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ เป็นต้น 
2) มีการเพิ่มเน้ือหาการปฏิบัติงานภาคสนามท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน 
3) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อก่อนไปปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานศึกษากับการท างานภายใต้สภาพจริง 
5) มีการน าวิธีการบูรณาการกับการท างานในรูปแบบอื่นมาสอดแทรกในหลักสูตรการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น 
การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) การเรียนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงการ 
6) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะท้ังระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม 

2.5 หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (Joint 
Industry University 
Couse) 

เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีร่วมกันจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กรร่วมผลิตท่ีมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตรงตามท่ีตกลงกันไว้ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1) ผู้ท่ีจะขับเคลื่อนความร่วมมือต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงท้ังสององค์กร ต้องสร้างเป้าหมาย ข้อตกลง
ความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน 
2) มีการประเมินจุดแข็งทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของ
องค์กรร่วมผลิต 
3) ต้องมีบุคคลท่ีมีความสามารถในการประสานและจัดการความร่วมมือ 
4) เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยน าเอาความรู้จากห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ (Problem-based Learning) 
5) ผู้เรียนต้องพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงการวิจัยซ่ึงเป็นปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Project-
based Learning) 
6) มีคณาจารย์ประจ าองค์กรร่วมผลิตดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
7) รายงานทางวิชาการท่ีเกิดจากผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้ในองค์กรร่วมผลิตหรือตามข้อตกลงท่ี
ได้ระบุไว ้
8) ผู้เรียนต้องน าเสนอผลงานท่ีสถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน 

3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร 
3.1 การฝึกงานท่ีเน้น
การเรียนรู้หรือการ
ติดตามพฤติกรรมการ
ท างาน (Cognitive 
Apprenticeship or 
Job Shadowing) 

เป็นกิจกรรมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการท างานของผู้ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการท างานแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย และท างานร่วมกัน 
สามารถจัดเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาแกนของหลักสูตร ต้องจัดควบคู่กับประเภทอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณา
การกับการท างานท่ีสมบูรณ์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1) มีการก าหนดผู้ถูกติดตาม (Host/Role ModeMidol) และผู้ติดตาม (Visitor/Guest) 
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2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างาน เช่น การวางแผนการ
ติดตาม และกิจกรรมท่ีต้องติดตาม 
3) ผู้เรียนหรือผู้ติดตามสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ถูกติดตามได้โดยการสังเกต 
การพูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ถูกติดตาม 
4) ประเมินผลด้วยการสะท้อนความคิดท้ังผู้เรียนหรือผู้ติดตามด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูกติดตามในรูป
ของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

3.2 การบรรจุให้
ท างานหรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง 
(Placement or 
Practicum) 

เป็นรายวิชาท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างานหรือฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพจริงหลังจากท่ีเรียนใน
สถานศึกษาไปแล้วระยะหน่ึง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วย มี
องค์ประกอบส าคัญ ดังน้ี 
1) ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 
2) ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กับการท างานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ 
3) ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการท างานหรือเรียนควบคู่กับการท างานในชั้นปีท่ีสูงขึ้น 
4) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการท างานท้ังความสามารถในการเข้าสู่งานและความสามารถใน
การท างาน 
5) มีคณาจารย์หรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
6) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Self-reflection) ระหว่างการท างานท้ังกับ
ผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์ 
7) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะท้ังระหว่างการท างานและเมื่อสิ้นสุดการท างาน 

4. กลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา 
4.1 พนักงำนฝึกหัดใหม่หรือพนักงำนฝึกงำน (new traineeship or appenticeship) 
4.2 กำรฝึกปฎิบัติจริงภำยหลังกำรส ำเร็จกำรเรียนทฤษฏี (post-course internship) 

 

 

 

 

 

 

 

 


