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[ก] 

 

คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2565 และตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธานของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําป

งบประมาณ 2565 ประกอบดวย บทนํา แผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล  คําอธิบายตัวชี้วัดและ

เกณฑในการประเมินตัวชี้วัด วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน และกํากับติดตาม ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ กิจกรรม รวมท้ังผูรับผิดชอบในแตละโครงการและกิจกรรม

อยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบ ผลการดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ

การดําเนินโครงการไดกําหนดตัวชี้วัดไว จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 ฉบับน้ี จะเปนแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเชื่อมโยงกับการทํางานของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดตอไป 

  

คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทสรปุผูบริหาร 

  

 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

โดยมีวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของวัตถุประสงค จํานวน 2 ตัวชี้วัด เพ่ือสนันสนุน และกํากับ

ติดตาม ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 โครงการท่ีระบุในแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจําปงบประมาณ 2565 หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะไดนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัด

แผนงานตอไป  มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี 

1. ระดับความสาํเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับ 4 

2. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะท่ี

คาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมนอยกวา 80 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

สวนที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได

กําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวด 6 ดังน้ี มาตรา 47 ใหสถานศึกษาทุก

แหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาตองเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงตาง ๆ สําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน

เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานตามตัวบงชี้เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและใหสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานในการจัดทําแผนดังกลาว ซ่ึงมุงเนนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของแผน  

 1. เพ่ือสนับสนุน และกํากับติดตาม ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

1.3  กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานไดผานกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ท่ีมีความรูความสามารถและมีความเก่ียวของกับแผน

ดังกลาว โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน รวมกับ

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนดังกลาว 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานอยางเปนระบบ 

ตั้งแตการกําหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทําแผนและการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 

2565 และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนกรอบในการ

จัดทําแผน โดยมุงเนนใหหนวยงานและบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําเพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปได ดังน้ี 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ี 182/2564 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยโครงการและกิจกรรมจะตองสอดคลองและตรงกับ

โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

รวมกัน 

4. เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565 (ราง 1) ตอ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

5. คณะทํางานปรับปรุงขอมูลตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมเสนอและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 

2565 (ราง 2)   

6. เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565 (ราง 2) ตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังท่ี 22/2564 

เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

7. คณะทํางานปรับปรุงขอมูลตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอและ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565 (ฉบับสมบูรณ)   
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน  

ประจําปงบประมาณ 2565 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แตงตัง้คณะกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 

ประชุมคณะกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 (ราง 1) เสนอคณะกรรมการฯ 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 (ราง 2)  

เสนอคณะกรรมการฯ 

มติคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ไมเห็นชอบ 

เผยแพรแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

มติคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เห็นชอบ 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะและสาขาวิชามีแนวทางการดําเนินงานในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ี

สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มหาวิทยาลัยสามารถประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการ

ตลาดแรงงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

สวนที่ 2 

ขอมูลทั่วไป 

 

2.1 ขอมูลเชิงยุทธศาสตร  

ปรัชญา  

"ความรูด ีมีคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา" 

 

วิสัยทัศน  

"มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปน

สถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่น เ พ่ือสรางความม่ันคงใหกับ

ประเทศ" 

 

พันธกจิ  

1. ผลิตบัณฑติใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีด ีเปนพลเมืองดีในสงัคม และมีสมรรถนะตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชนโดยการถายทอดองค

ความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบตั ิ

4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถิน่ และเสริมสรางความเขมแขง็ของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับ

บริบทการเปลีย่นแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

เอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

"ผลิตครูและบัณฑตินักปฏิบตัิ เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ" 

 

อัตลักษณของบัณฑิต 

"บัณฑิตนักปฏบิัต ิจิตอาสา กาวหนาเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา" 

 

คานิยมองคกร 

"บัณฑิต ยอมฝกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

รายละเอียดยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงค 

1. ทองถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได 

2. ทองถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษทองถิ่น 

3. ทองถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิง่แวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยูดีมีสขุ มีทุนทางวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนในทองถิ่นไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 4 

ประการ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริงของชุมชน เพ่ือ

ใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลยั 

2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชงิพ้ืนท่ี 

3. จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลยัดาํเนินโครงการ

พัฒนาทองถิ่นในพ้ืนท่ีบริการ 

4. จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา เพ่ือเสริมสรางคณุลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบตัิในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

5. อัตราการอานออกเขียนได ของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัย 

6. รอยละของหมูบานท่ีมีดชันีชี้วัดความสุขมวลรวมขุมขนเพ่ิมขึ้น 

7. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลยั 

8. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ เพ่ือเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษ

ทองถิ่น 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนินโครงการตาม

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงระยะเวลา 

(Timeline) ในการดําเนินการทุกขั้นตอนอยางเปนรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังน้ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดดวย 

2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 

ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

เปาประสงค 

1. บัณฑิตครของมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใช

บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมสมบูรณดวยคุณลกัษณะ 4 และมีความสามารถในการ

ถายทอดบปมเพาะใหศษิยแตละชวงวัย มีคุณลักษณะคนไทยท่ีซ่ึงประสงค 4 ประการ 

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตครูเพ่ือใหบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามพระราโชบายดานการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2. รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา 

3. รอยละของบัณฑติครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีสอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ภายในเวลา 1 ป  

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตให มีสมรรถนะเปนเลิศเปนท่ียอมรับดวย

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับโรงเรียน (School Integrated Learning) และสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความ

เปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแขง็ 3) มี

งานทํา มีอาชีพ และ 4) เปนพลเมืองดีมีระเบยีบวินัย 

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1-3 โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถงึขั้นตอนและ

ระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัตงิาน ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใหสามารถบรรลุ

เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค 

1. มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการพรอมรองรับบริบทท่ีเปลีย่นแปลง 
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3. อาจารยและบคุลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสตูรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. จํานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดบัชาติและนานาชาต ิ

3. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานCEFR 

หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนา และนอกภูมิลําเนาของบัณฑติ

มหาวิทยาลัยรายในระยะเวลา 1 ป 

6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑติโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น

และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3. พัฒนาหองปฏบิัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนา

ทองถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักาะบัณฑิตศตงรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมี

ความเปนพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อยางเปนรูปประธรรม

โดยกําหนดเปาหมายเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Timeline) ใน

การปฏิบัติอยางชัดเจน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

เปาประสงค 

1. มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือทองถิ่นท่ีสราง

ความม่ันคงใหกับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความพรอมและ

ความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

3. มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมัยใหม มีการขับเคลื่อนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน  (SMART CRU) 
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ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนอาจารยและนักเรียน ศษิยเกา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาต ิ

2. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ท่ีเปนทรัพยสนิทางปญญาตอจํานวนผลงานดงักลาวท่ีถูก

นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

3. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตดัสนิใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

4. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสงูหรือสงูมาก 

5. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

6. จํานวนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย 5 ระบบ 

7. ผลสํารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผูรับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลยั 

กลยุทธ 

1. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพพัฒนา

มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มท่ี 

2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

พัฒนาทองถิ่น และการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศน และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคกรสูการเปน SMART CRU ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

S = มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service) 

M = มีระบบบริหารจัดการท่ีด ี(Management) 

A = มีความกระตือรือรน (Active) 

R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

T = มีความพรอมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลสารสนเทศ (Technology) 
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2.2 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยูท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 เดิมชื่อวา “โรงเรียนฝกหัดครูมัธยม” เพราะเปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับฝกหัดครูมัธยมรับ

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมป ที่ 

8 มาศึกษาตอเพ่ือเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ใหสูงขึ้นไปสูครู ป.ม. 

พ.ศ. 2486 โรงเรียนฝกหัดครูมัธยมตองอพยพไปเรียนท่ีโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในขณะท่ีนักเรียนใกลจะสําเร็จการศึกษาจึงตองเรงสอบใหเสร็จเพ่ือจะไดไม

ตองหยุดพักเรียนกลางคัน 

พ.ศ .  2487  โ ร ง เ ร ียนฝ กห ัดคร ูม ัธ ยมต อง อพยพไ ปเ ร ียน ที ่โ รง เ ร ียนสตร ีฝ กห ัดค รู

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือหลบภัยสงครามทางอากาศและอพยพกลับมาอยูในเขตพระราชวังจันทรเกษมอีกคร้ัง

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2488 

พ.ศ. 2491 หมอมหลวงมานิจ ชุมสาย ยายเขามาประจํากระทรวง ดร.กมล เภาพิจิตร มาดํารง

ตําแหนง อาจารยใหญเปนคนท่ีสอง 

พ.ศ. 2497 ดร.กมล เภาพิจิตร ยายไปดํารงตําแหนงหัวหนากองโรงเรียนรัฐบาล อาจารยโชค  

สุคันธวณิช มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญเปนคนท่ีสาม 

พ.ศ. 2501 อาจารยโชค สุคันธวณิช ยายไปดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูบาน

สมเด็จเจาพระยา อาจารยประยุทธ สวัสดิสิงห มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญเปนคนท่ีสี่ 

พ.ศ. 2502 วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) 

รุนแรก จํานวน 300 คน 

พ.ศ. 2503 อาจารยประยุทธ สวัสดิสิงห ยายไปดํารงตําแหนงหัวหนากองการฝกหัดครู อาจารย

สนอง สิงหะพันธุ ไดรับแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ 

พ.ศ. 2507 วิทยาลัยเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) อีกระดับหน่ึ 

พ.ศ. 2508 อาจารยพงศอินทร ศุขขจร มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญแทนอาจารยสนอง สิงหะ

พันธุซ่ึงยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการท่ีวิทยาลัยครูนครราชสีมา 

พ.ศ. 2512 วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาระดับ ป.กศ. 

พ.ศ .  2513 ตําแหนง “อาจารย ใหญ ”ว ิทยาล ัยคร ูจ ันทรเกษม เปลี ่ยนเป นตําแหนง 

“ผูอํานวยการ” (ชั้นพิเศษ) 

พ.ศ. 2515 วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 

พ.ศ. 2515 อาจารยพงษอินทร ศุขขจร เกษียณอายุราชการ คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณกิจ 

มาดาํรงตําแหนงผูอํานวยการ 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) ชึ่

งเทียบเทาปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร และวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปโดยใชหลักสูตรวิทยาลัยวิชา

การศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปจจุบัน) คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณกิจ เกษียณอายุ

ราชการ อาจารยสนอง สิงหะพันธุ มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการเปนวาระท่ีสอง 
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พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให

ตําแหนง “ผูอํานวยการ” เปลี่ยนเปน “อธิการ” สวนราชการในวิทยาลัย ประกอบดวยสํานักงานอธิการ และ

คณะวิชาซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร คณะวิชา

ประกอบดวยภาควิชาตางๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเปนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

พ .ศ .  2519 ว ิทยาล ัยงดร ับน ักศ ึกษาระด ับป .กศ . เ พื ่อให สอดคล องก ับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีจะสงเสริมวิทยฐานะของผูประกอบวิชาชีพครูใหสูงขึ้น วิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญา

ตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ป เพ่ิมอีก 1 วิชาเอก อาจารยสนอง สิงหะพันธุ 

เกษียณอายุราชการ ดร.วิศิษฏ ชุมวรฐายี มาดํารงตําแหนงอธิการ 

พ.ศ. 2522 วิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ป ไดแก การ

ประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา และเปดรับนักศึกษาตามโครงการฝกอบรมครู

และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป 

พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ป ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป พลศึกษา 

พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ป วิชาเอก

อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางกอสรางและศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากน้ียัง

ไดจัดการศึกษาภาคตอเน่ืองระดับ ป.กศ. ชั้นสูง สายวิชาชีพครู เรียนระหวางเวลา 15.30 – 20.30 น. 

พ.ศ. 2526 วิทยาลัยจัดการศึกษาภาคตอเนื่องระดับป.กศ.ชั้นสูง สาขาเทคนิคอาชีพ ไดแก 

อังกฤษบริการ วารสารและการประชาสัมพันธ ศิลปกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว กสิกรรม การอาหาร เสื้อผา 

ไฟฟา คอมพิวเตอรศึกษา และยังเปดรับนักศึกษาตามโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการ (อคป.) ระดับป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครู (อคป.ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง) 

พ.ศ. 2527 วิทยาลัยเปดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ป ไดแก ศิลปศึกษา 

บรรณารักษศาสตร จิตวิทยาการแนะแนว 

พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีผลใหวิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุมอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ไดกําหนดใหวิทยาลัยครูรวมเปนกลุมเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานรวมกันและสภา

การฝกหัดครูไดออกขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 กลุมวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเปน “สห

วิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” 

พ.ศ. 2529 สายวิชาชีพครู เพ่ิมวิชาเอกดังน้ี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 4 ป ไดแก การ

วัดผลทางการศึกษา ธุรกิจศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป ไดแก บริหารการศึกษา ดนตรีศึกษา 

คอมพิวเตอรศึกษา สุขศึกษา สายวิชาการอ่ืน เพ่ิมวิชาเอก ดังน้ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ป 

ไดแก พืชศาสตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร(อ.วท.) หลักสูตร 2 ป ไดแก พืชศาสตร สัตวบาล วิทยาการ

คอมพิวเตอร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป และ 2 ป ไดแก ภาษาอังกฤษ อนุปริญญาศิลป

ศาสตร (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ป ไดแก ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาตาม

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รุนที่ 1 สาย วิชาชีพครู 4 ป และ 2 ป และสาย

วิชาการอ่ืน ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเปดสอนตามหลักสูตรวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2530 แบงเปน 3 สาขาวิชา 

ไดแก สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาการศึกษา  

พ.ศ. 2532 รศ.ดร.อินทร ศรีคุณ ไปดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการฝกหัดครู รศ.ดร.ทองคูณ 

หงสพันธุ มาดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

พ.ศ. 2534 เปดศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษา

ดีเดนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานชื่อใหมใหกับวิทยาลัย

ครูเปน “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ดังน้ัน วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงไดเปลี่ยนเปน 

“สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” 

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูจันทรเกษมไดเปดโปรแกรมวิชาเพิ่มในสาขาวิชาวิทยาศาสตรระดับ

ปริญญาตรี 4 ป ไดแก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (การ

ควบคุมมลพิษ) และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(การจัดการทรัพยากร) 

พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 

พ.ศ. 2538 โดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการและมีผลบังคับใชใน

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเปน “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับ

กฤษฎีกา “ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการ 

และวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางดานการผลิตบัณฑิต สถาบัน

ราชภัฏทุกแหงสามารถผลิตบัณฑิตไดสูงกวาระดับปริญญาตรี 

วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.สุวรรณี ศรีคุณ ใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เสนอ 

พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดเปดทําการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุนท่ี 1 

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดเปดทําการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุนท่ี 1 และเปดรุนท่ี 2 ในปการศึกษา 2543 

พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดเปดทําการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา และเตรียมการท่ีจะจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง 

ในปการศึกษา 2543 จัดตั้งศูนยการศึกษาจันทรเกษม เทคนิคชัยนาท 

ในปการศึกษา 2544 จัดตั ้งศ ูนยการศึกษาจันทรเกษม มีนบุรี นายสมศักดิ ์ วยะนันทน 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจําสถาบัน เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบัน

ราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

ในป 2546 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ไดเปดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม คือ ระดับปริญญาตรี 

4 ป สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) 

โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาตรี 2 ป (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) 

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมไดเปดการเรียนการสอนเพ่ิมอีก คือระดับปริญญาตรี 4 

ป สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับ

ใชในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทําให “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัย (ศูนยการศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท) ไดเปดการเรียน

การสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 รศ.มานพ พราหมณโชติ เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.มานพ พราหมณโชติ ให

ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ใชประโยชนในราชการในพ้ืนท่ีตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 326 ไร 

85 ตารางวา เปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั ้งสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 10 หนวยงานไดแก สํานักงานอธิการบดี คณะเกษตร

และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรใหม ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร 

วันที ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย  ดร.ส ุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

วันที ่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย  ดร.ส ุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี 

ไชยศุภรากุล ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั ้ง ผู ชวยศาสตราจารย

ราเชนทร เหมือนชอบ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงปจจุบัน 

 

2.3 ทําเนียบผูบริหาร 

พ.ศ. ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

2548 หมอมหลวงมานิจ ชุมสาย อาจารยใหญ 

2491 ดร.กมล เภาพิจิตร อาจารยใหญ 

2497 อาจารยโชค สุคันธวณิช อาจารยใหญ 

2501 อาจารยประยุทธ สวัสดิสิงห อาจารยใหญ 

2503 อาจารยสนอง สิงหะพันธุ อาจารยใหญ 

2508 อาจารยพงศอินทร ศุขขจร อาจารยใหญ 

2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณกิจ ผูอํานวยการ 

2517 อาจารยสนอง สิงหะพันธุ ผูอํานวยการ 

2519 ดร.วิศิษฏ ชุมวรฐายี อธิการ 

2528 รองศาสตราจารย ดร.อินทร ศรีคุณ อธิการ 

2532 รองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ อธิการ 

2537 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 

2540 รองศาสตราจารยสุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดี 

2545 รองศาสตราจารยเทื้อน ทองแกว อธิการบดี 

2548 รองศาสตราจารยมานพ พราหมณโชติ อธิการบดี 

2552 ดร.สุชาติ เมืองแกว อธิการบดี 

2555 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 

2560 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี 

2564 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยราเชนทร  เหมือนชอบ อธิการบดี 
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2.4 ท่ีต้ัง และแผนท่ีในมหาวิทยาลัย 
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2.5 โครงสรางองคกร 
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2.6 โครงสรางการบริหารงาน 
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สวนที่ 3 

ความสอดคลองกบัแผน 3 ระดบั  

ตามนัยะของมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่4 ธันวาคม 2560 

 
3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

3.1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 

3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ี

มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง 

เปาหมาย  

2.1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 

21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ เรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2.2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น 

3.1.2 ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคญัท่ี

ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทาเพ่ือสวนรวม  การกระจายอานาจและความ

รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ

ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน

ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให

หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

เปาหมาย  

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ จัดการตนเอง

เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
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3.2 แผนระดับท่ี 1 (ท่ีเก่ียวของ) 

3.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  

เปาหมาย 

1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถใน

การแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต  

2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 

เปาหมาย 

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปาหมาย 

1. คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสงัคมเพ่ิมขึ้น 

 

3.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการศึกษา 

เร่ืองท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 5.1 การปรบัหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เปาหมายรวม  

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสตูรท่ีเปนหลักสตูรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏริูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถใน การแขงขัน

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

เปาหมายรวม 

1. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมการผลิต

สาขาท่ีประเทศตองการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีไมตรงกับความตองการของตลาด 

2. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความตองการของประเทศไปในอนาคต ท้ังในดานการ

พัฒนาคน การวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนทําใหสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและ

แขงขันไดในโลก หรือเปนสถาบันท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิผล  

3. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูท่ีมีศักยภาพในการเรียน

ในระดับอุดมศึกษา สามารถเขาเรียนในสาขาท่ีตนถนัดไดอยางเต็มศักยภาพ  
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4. เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา

ของประเทศ รวมถงึปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล ภายใน

สถาบันอุดมศึกษา  

 

3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีด ีมีจิต

สาธารณะ และมีความสขุ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสงัคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ

บริการทางสงัคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพา

ตนเองได  

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายการพัฒนา  

1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  

2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น  

3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวย ตนเองอยางตอเน่ือง  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้าํในสังคม 

เปาหมายการพัฒนา 

1. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแขง็ เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพา ตนเองและไดรับสวน

แบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

 

3.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

นโยบายตวามม่ันคงแหงชาติท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

2. เพ่ือเสริมสรางจิตสาํนึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักด ีและธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบัน ชาต ิศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

ตัวช้ีวัด 

1. ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาต ิ

2. ระดับการมีสวนรวมของหนวยงนของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชา

สังคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 

 

 



ห น า  | 21 

 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

3.3 แผนระดับท่ี 3 (ท่ีเก่ียวของ) 

3.3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

 จากยุทธศาสตรชาติซ่ึงมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปน

กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู

เปาหมาย ซ่ึงสามารถแบงยุทธศาสตรชาติออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถใน

การแขงขัน ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดานการสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาคนในทุกดานและ

ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

 ปรับระบบการเรียนรูและพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

 เปลี่ยนโฉมเปนครูยุคใหม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศ

ไทยในประชาคมโลก 

 วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

3.3.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการนําประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 และ

เปนประเด็นหลักท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพรอมกําลังคน

ท้ังดานความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมี

พลวัตและการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดน จึงเปนความสําคัญจําเปนเรงดวนท่ีตองเรงดําเนินการเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 ในสภาวการณปจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคการศึกษายังคงเปนไปตาม

ศักยภาพและความพรอมของแตละสถาบันการศึกษา ประกอบกับคานิยมของผูเรียนท่ียังคงมุงเรียนสายสามัญมากกวา

สายอาชีพ และใหความสําคัญกับปริญญาบัตรมากกวาความรูและสมรรถนะในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา สงผล

ใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ เนนการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรซ่ึงดําเนินการไดงายกวาดานอ่ืน และมุงเนนปริมาณ

มากกวาคุณภาพ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญยังขาดทักษะสําคัญท่ีจําเปน เชน ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

และทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการทํางานตามอาชีพ สงผลใหไมสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง 

  ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ีทุกภาคสวนจะตองรวมกันกําหนดกรอบทิศทางและเปาหมายการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีชัดเจนในสาขาตาง ๆ เพ่ือผลิตคนท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝกงานท่ีมุงเนนการปฏิบัติจริงอยางครบวงจร

ในสถานการณจริง เชน ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝกสอนท่ีมีคุณสมบัติและมาตรฐาน เพ่ือ

สรางคนใหมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน เปนตน 
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3.3.3 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคของคน

ไทย เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงยึดเปนกรอบสําหรับสรางคนไทย 4.0 ท่ีแมแตกตางตามบริบทของทองถิ่นและของ

สถานศึกษา แตมีจุดหมายรวมคือ “ธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก” สามารถเปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองตอไปได ซ่ึงประกอบไปดวย 

 1. ผูเรียนรู เพ่ือสรางงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน

อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตาง ๆ มีสุนทรียะรักษและประยุกตใช

ภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความม่ันคงในชีวิตและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

 2. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือสังคมที่ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

 เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิด

สรางสรรคทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตรและมีคุณลักษณะของความเปน

ผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลคาใหกับ

ตนเอง และสังคม 

 3. พลเมืองที่เขมแข็ง เพ่ือสันติสุข 

 เปนผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ

และมีสวนรวมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเทาเทียม เสมอภาค เพ่ือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันต ิ

3.3.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

 1.1 เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพความม่ันคง

และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม 

ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.2 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ 

เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

ของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

 1.3 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและรักษความ

เปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประชาคมโลก 

 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรมหรือ

ทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัต

ลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวาง สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
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และตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน 

ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสราง

คุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาต ิ 

 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของ

ทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการท่ี

ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ และมีความโปรงใส 

ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของ

ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสราง

ความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และตางประเทศอยาง

เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ     

 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

 (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ

บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได  

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัดการศึกษาและ

การดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

3.3.5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเปาหมายเพ่ือใหมีความเปนเลิศในการสราง

ความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู สูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ือใหอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ พรอมรองรับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเบื้องตนจะขับเคลื่อนไปดวยกลยุทธ ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการ

พัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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 2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

 3. พัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

 4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางานและเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการ

พัฒนาทองถิ่น 

 5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 

21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา 

และมีความเปนพลเมืองดี มีวินัย 

 6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อยางเปนรูปธรรม โดย

กําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการท่ีม่ันคงเขมแข็ง 

(Timeline) ในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

3.3.6 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

 (1.1) เปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตรและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ 

 (1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการและมี

ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 

 (1.3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและรักษความ

เปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมืองและมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือสราง

นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยมี

สวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม มีการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองได 

 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทปญหาและความตองการของทองถิ่น 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายใน

และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจนและตรวจสอบได เพ่ือให

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่นยังยืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็ง 

 มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสรางองคความรู ความเชาใจศิลปวัฒนธรรม

ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปะและ
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วัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

 5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ เพ่ือใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและความตองการท่ี

หลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถาน

ประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 5.2  มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหาร

จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน

อิสระทางวิชาการ มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ยึดหยุนคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

 5.3  มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด

การศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกํากับใหการจัด

การศึกษาและดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3.3.7 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกําหนดกลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนใหยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

และยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค ซ่ึงประกอบไปดวยกล

ยุทธ ดังตอไปน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนท่ียอมรับดวย 

School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปน

ครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 3) มีงานทํา 

มีอาชีพ และ 4) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1-3 โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและ

ระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  เพ่ือใหสามารถบรรลุ

เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนา

ทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3. พัฒนาหองปฏบิัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลติบัณฑิต 
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4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานักในการพัฒนา

ทองถิ่น 

5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมี

ความเปนพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนด

เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติงาน

อยางแทจริง     
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ผังความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ กับแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 
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สวนที่ 4 

สาระสําคญัแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

จากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไดแบงหลักสูตรเปน 2 กลุม ประกอบดวย   

(1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ีมุงผลิตบัณฑติใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิเนน

ความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค  

(2) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 295ง , 13 พฤศจิกายน 2558) 

ในการพัฒนาหลักสูตรตองมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก 

ไดแก  

  (1) กลุมวิชาหลัก (core subjects)  

  (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills)  

  (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skills)  

  (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)  

 ท้ังน้ี เพ่ือเปนการตอบสนองตอการเสริมสรางทักษะชีวิต และอาชีพใหแกนักศึกษา หลักสูตรท่ีเปดสอน

ในแตละสถาบันอุดมศึกษาจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบตาง  ๆ ท่ี

เหมาะสมกับหลักสูตรของตนโดยมุงหวังใหบัณฑิตของสถาบันเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพพรอมสําหรับการทํางานหลงั

สําเร็จการศึกษา 

 จากเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซ่ึงกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีระบบ

และกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน โดยใหมีการกํากับ ติดตามเพ่ือให

คณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และมีการกํากับติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนท่ีกําหนด ทําใหเกิดเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแบงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานออกเปน 3 

ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร , ระดับรายวิชา และระดับสวนหน่ึงของรายวิชา ซ่ึงมีแนวปฏิบัติ ดังตาราง  
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แนวทางการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกบัการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รูปแบบการจดัการเรียนรู 

แบบบูรณาการกบัการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม* 

แนวปฏบิตัิในการบูรณาการการจดัการเรียนรู 

กอนการจดัการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู หลังการจดัการเรียนรู 

1. ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ (Joint Industry 

University Course)) 

 

1. ติดตอขอความรวมมือจากสถานประกอบการ 

2. เสนอบันทึกแจงความประสงค และแบบเสนอเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาขอตกลงความรวมมือ 

3. “ราง” ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันและ

สถานประกอบการ 

4. เสนอ “ราง” ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน

และสถานประกอบการตอคณะกรรมการมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบรายละเอียดขอตกลง 

5. จัดพิธีลงนาม/สงเอกสารความรวมมือใหสถาน

ประกอบการคูสัญญาลงนาม 

6. กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตร 

1. หลักสูตร/สถานประกอบการ รวมกันกําหนดภาค

การศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

2. อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําหลักสูตร ติดตาม

นักศึกษาระหวางการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

 

 

1. ประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด 

 

2. ระดับรายวิชา 

(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

 

 

1. กําหนดคุณสมบัตินักศึกษากําหนดวันเวลาในการยื่น

เอกสารและประกาศรับสมัครเขารวมโครงการสหกิจ

ศึกษา 

2. นักศึกษาสงใบสมัครขอปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3. อาจารยประจําสาขาวิชาคัดเลือกนักศึกษาที่ผานเกณฑ

ตามคุณสมบัต ิ

4. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา เสนอคณบดีลงนาม 

5. นักศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาสห

กิจศึกษาไปสงยังสถานประกอบการ 

1. กําหนดบทบาทและหนาที่ของอาจารยนิเทศสหกิจ

ศึกษา 

- เปนคณาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาปฏิบัติสห

กิจศึกษาสังกัด  

- ผานการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับคณาจารยนิเทศสห

กิจศึกษาโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยหรือ 

สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 

2. จัดทําคําส่ังแตงตั้งอาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

3. นักศึกษาออกฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ เปนระยะเวลาอยางนอย 16 สัปดาห 

1. ดําเนนิการรวบรวมและสรุป คะแนนในสวนตาง ๆ 

ของนักศึกษาจากผูทีเ่ก่ียวของ  

2. อาจารยนิเทศรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ไดจากสถาน

ประกอบการ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา

ตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับ

ความตองการของสถานประกอบการและเตรียม

ความพรอมในการกาวไปสูตลาดแรงงานตอไป  

3. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการประเมินผล

สถานประกอบการของอาจารยนิ เทศและ

นักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ
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รูปแบบการจดัการเรียนรู 

แบบบูรณาการกบัการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม* 

แนวปฏบิตัิในการบูรณาการการจดัการเรียนรู 

กอนการจดัการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู หลังการจดัการเรียนรู 

6. สถานประกอบการสงแบบตอบรับนักศึกษากลับมายัง

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

7. จัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษานําไปมอบกับสถานประกอบการในวัน

เขาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

8. จัดปฐมนิเทศ แนะนําขอปฏิบัติตัวระหวางปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาแกนักศึกษากอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และ

แจกหนังสือสงตัวสหกิจศึกษา พรอมสมุดบันทึกการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใหกับนักศึกษา 

 

 

 

หรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขแตละสถาน

ประกอบการ 

4. อาจารยประจําสาขาออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตาม

สถานประกอบการ คร้ังที่ 1 

5. นักศึกษาสงแบบแจงแผนปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา 

6. อาจารยประจําสาขาออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตาม

สถานประกอบการ คร้ังที่ 2 

7. นักศึกษาสงแบบแจงหัวขอรายงานสหกิจศึกษา 

8. อาจารยประจําสาขาออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตาม

สถานประกอบการ คร้ังที่ 3 

9. นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาครบ 16 สัปดาห 

10. สถานประกอบการสงตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 

11. นักศึกษาเขารายงานตัวกับอาจารยนิเทศกประจํา

สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดเพ่ือพูดคุยถึงปญหาและ

อุปสรรคในขณะปฏิบัติงาน  

12. อาจารยนิเทศใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเตรียม 

ความพรอมในการเขานําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

13. กําหนดใหมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ โดยมี

อาจารยนิ เทศ /อาจารยประ จําหลักสูตร มีการ

ประเมินผลใหคะแนนการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

โดยคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษารวมกับสถาน ประกอบการ 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู 

แบบบูรณาการกบัการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม* 

แนวปฏบิตัิในการบูรณาการการจดัการเรียนรู 

กอนการจดัการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู หลังการจดัการเรียนรู 

14. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศหลังฝกสหกิจ

ศึกษาและสงเลมรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับ

สมบูรณ 

3. ระดับรายวิชา 

(School Based Learning 

(SIL))  

1. กําหนดรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ฝก

ปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 (มคอ.4) 

2. สงรายละเอียดของประสบการณภาคสนามฝกปฏิบัติ

วิ ช า ชี พ ระหว า ง เ รี ยน  1 ( มคอ . 4)  ให กั บคณะ

ศึกษาศาสตร และหลักสูตร 

3. แจงความประสงครายวิชาที่จะออกฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพระหวางเรียน (ค.บ.4 ป  ป  1 , 2 , 3)  ฝก

ป ฏิ บัติ ก า ร วิ ช า ชี พค รู ( ค .บ . 5 ป  ป  4) และฝ ก

ประสบการณครู/ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(ค.บ.4 ป , ค.บ.5 ป) 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา ประชุมชี้แจงรายละเอียดนักศึกษา 

การเลือกโรงเรียน เพ่ือเขารับการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

ระหวา งเ รียน ฝกปฏิบัติการวิชาชีพค รู และฝก

ประสบการณครู/ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5. นักศึกษาพบอาจารยในสาขาวิชาเพ่ือทําความเขาใจ

รายวิชา และนําเสนอการวางแผนการออกฝกปฏิบัติ

วิชาชีพ 

6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

ระหวางเรียน (ค.บ.4 ป ป 1 , 2 , 3)  ฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพ (ค.บ.5 ป ป 4)  

1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

- จัดการเรียนการสอนตาม มคอ.4  

- ปฏิบัติงาน SIL ในโรงเรียน 

2. พบอาจารยในหลักสูตร/สาขาวิชา เพ่ือรวมกิจกรรม

สะทอนความคิด AAR (ระดับหลักสูตร)   

3. การสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครู สะทอน

ความคิด AAR (ระดับคณะ) 

 

1. ประชุมอาจารยนิ เทศก เ พ่ือชี้แจงและสราง

ความเขาใจดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

2. ประชุมสัมมนาสรางความเขาใจและความ

รวมมือกับเครือขายโรงเรียนฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (ครูพ่ีเล้ียง , อาจารยนิเทศก) 

3. ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู 

แบบบูรณาการกบัการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม* 

แนวปฏบิตัิในการบูรณาการการจดัการเรียนรู 

กอนการจดัการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู หลังการจดัการเรียนรู 

7. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู/

ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4. ระดับสวนหนึ่งรายวิชา 

(การปฏิบตัิงานภาคสนาม (Field)) 

 

 

1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ

กับการทํางานโดยสอดคลองกับผลลัพทการเรียนรูที่

คาดหวังตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

2. มีการชี้แจงสถานประกอบการในรูปแบบการจัดการ

เรียนรู และความคาดหวังของการจัดการเรียนรูให

ผูประกอบการรับทราบ 

1. มี ก า ร จัด กา ร เ รี ยน รู โ ด ยมี ก า รล ง ไปที่ ส ถ า น

ประกอบการไมนอยกวา 25% ของเวลาที่ใชในการ

จัดการเรียนรูของรายวิชา  

2. มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูที่สะทอนถึงผลลัพธ

การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรโดยการมีสวนรวม

ของอาจารยและสถานประกอบการ หรือผูมีสวนได

สวนเสียในกิจกรรมการเรียนรู  

1. มีการสรุปผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางานโดยการมีสวนรวมกับสถาน

ประกอบการและใหขอเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุตาม

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังได  
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ระดับหลักสูตร  

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ (Joint Industry University Course)) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ระดับรายวิชา 

(สหกจิศึกษา (Cooperative Education)) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ระดับรายวิชา  

(School Based Learning (SIL)) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ระดับสวนหน่ึงรายวิชา  

(การปฏบิัติงานภาคสนาม (Field)) 

 



ห น า  | 37 

 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและกลยุทธของแผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม  

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจําปงบประมาณ 2565 ฉบับน้ีมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังน้ี 

เปาประสงค มจษ. ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ มจษ. กลยุทธ มจษ. 
วัตถุประสงค

ของแผน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 1. เพื่อสนันสนุน 

และกํากับ

ติดตาม ให

หลักสูตรมีการ

จัดการเรียนรู

แบบบูรณา

การกับการ

ทํางาน 

บัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมมีอัต

ลักษณและสมรรถนะ

เปนเลิศเปนที่ตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

จํานวนการปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรและ

กระบวนการผลิตครู เพื่อให

บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะ

และคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ พรอมดวย

คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

พระราโชบายดานการศึกษา

และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 

21 

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิต

ใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่

ยอมรับดวย School Integrated 

Learning และสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

บั ณ ฑิ ต ใ ห เ ป น ที่

ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ใ ช

บัณฑิตดวยอัตลักษณ

และคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงค  4 

ประการพรอมรองรับ

บริบทที่เปล่ียนแปลง 

ผลการประเมินสมรรถนะของ

บัณฑิตโดยสถานประกอบการ

ผูใชบัณฑิต 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูให

บูรณาการกับการทํางาน และ

เสริมสรางทักษะและจิตสํานึกใน

การพัฒนาทองถิ่น 

- ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 

21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มี

พื้นฐานชีวิตที่ ม่ันคงเขมแข็ง มี

อาชีพมีงานทํา และมีความเปน

พลเมืองดี มีวินัย 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

 ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ประจําปงบประมาณ 2565 สามารถกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายได จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

ดังตอไปน้ี  

ที่ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยนับ 

1 เพ่ือสนันสนุน และกํากับติดตาม 

ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน 

*ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตาม

หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน 

4 ระดับ 

รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมิน

สมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถาน

ประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

80 รอยละ 

*หมายเหต ุเกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

1. ทุกคณะมีการวิเคราะหหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน และรายงานผลตอคณะ 

2. ทุกคณะมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ทุกคณะมีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหลักสูตรดําเนินงาน ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มีการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5. รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตไมต่ํากวา 4.00  ไมนอยกวารอยละ 60 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบการจัดการเรียนรู ไมต่ํากวา 3.51 

ไมนอยกวารอยละ 60 ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยนับ 

คาเปาหมายจําแนกตามคณะ 
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ระดับความสําเร็จของการกํากับ

ติดตามหลักสูตรท่ีมีการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

4 ระดับ       

รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกั บการ

ทํ า ง า น ท่ี มี ผ ลกา รประ เมิ น

สมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษา

โดยสถานประกอบการหรือผูมีสวน

ไดสวนเสีย  

80 รอยละ       
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือสนันสนุน และกํากับตดิตาม ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการกํากับตดิตามหลักสตูรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 คาเปาหมาย  ระดับความสําเร็จของการกํากับตดิตามหลักสตูรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับ 4 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน  

เชิงคุณภาพ 

- แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  

 

1 แผน 

 

 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน  

พ.ย. 64 2,000 สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

อบรมใหความรูแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน เชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

(WIL) ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนคณาจารยผูรวมอบรม 

เชิงคุณภาพ  

- รอยละความเขาใจของผูเขาอบรม 

- จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาตาม

แนวทางฯ 

 

120 คน 

 

รอยละ 80 

1 หลักสูตร 

เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

แนวการพัฒนาหลักสูตรดานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับทํางาน 

 

ธ.ค. 2564 8,400 สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

อบรมการพัฒนาหลักสูตร

รูปแบบแนวทางการสงเสริม

การจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (CWIE) 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนคณาจารยผูรวมอบรม 

เชิงคุณภาพ   

- รอยละความเขาใจของผูเขาอบรม 

 

120 คน 

 

รอยละ 80 

 

ธ.ค. 2564 69,600 สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

- จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาตาม

แนวทางฯ 

1 หลักสูตร 

อบรมอาจารยนิเทศกสําหรับ

หลักสูตรรูปแบบแนวทางการ

สงเสริมการจัดสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน (CWIE) 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนคณาจารยผูรวมอบรม 

เชิงคุณภาพ  

- รอยละความเขาใจของผูเขาอบรม 

- จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาตาม

แนวทางฯ 

 

120 คน 

 

รอยละ 80 

1 หลักสูตร 

ธ.ค. 2564 262,000 สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

กํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรมี

การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน 

 

รอยละ 40 

เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร

ที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

ต.ค. 64 –

ก.ย. 65 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ

รายงานผลการกํากับ ติดตาม

หลักสูตรที่มีการบูรณาการกับ

การทํางาน 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนครั้งในการประชุม 

 

2 ครั้ง 

เพื่อกํากับ ติดตามหลักสูตรที่มีการบูรณา

การกับการทํางาน 

ม.ค. – 

พ.ค. 65 

2,000 สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

     344,000  
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

คาเปาหมาย รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมนอยกวา 80 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ 
คาเปาหมายของ

ตัวช้ีวัดโครงการ 
วัตถุประสงคของโครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

กํากับ ติดตาม หลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานและผลการประเมินสมรรถนะที่

คาดหวังของนักศึกษาโดยสถาน

ประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน

และผลการประเมินสมรรถนะที่

คาดหวังของนักศึกษาโดยสถาน

ประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

รอยละ 80 

เพื่อสนับสนุนหลักสูตรที่ มีการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มีผล

การประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของ

นักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ต.ค. 64 –

ก.ย. 65 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ

รายงานผลการกํากับ ติดตาม

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางานและผลการ

ประเมินสมรรถนะที่คาดหวังของ

นักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผู

มีสวนไดสวนเสีย 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนครั้งในการประชุม 

 

1 ครั้ง 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน 

ต.ค. 64 -

ก.ย. 65 

2,000 สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

     2,000  
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สวนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏบิัต ิ
 

5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติ จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกคณะและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันการดําเนินการแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคที่กําหนดไว ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยการการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยเพื่อเปน

กลไกสําคัญในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ประจําปงบประมาณ 2565 ดังรูป  
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5.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาท่ีควรปฏิบัติ และสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ 

 2. เพ่ือทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะ ๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปตอไป 

 3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพ่ือนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลยั

ดานตาง ๆ 

 

5.3 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 

1. ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน  

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(กบม.) 
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5.4 การติดตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 ตามชวงเวลา 

โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2565 

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. กําหนดสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษาใน

ห ลั ก สู ต รสอดคลอ ง กับความต อง การ ของสถ าน

ประกอบการ (มคอ.2) 

 

1/2564 

     

2/2564 

       

2. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/บทบาท/การมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานใหกับนักศึกษา 

อาจารย และสถานประกอบการ 

  

1/2564 

     

2/2564 

      

3. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักศึกษา

บูรณาการการเรียนรู ในศาสตรของตนมาใช ในการ

ปฏิบัติงานและสอดคลองกับสมรรถนะตามที่หลักสูตร

คาดหวัง (มคอ.4) 

 

1/2564 

     

2/2564 

       

4. ประเมินผลลัพธการเรียนรูที่ สะทอนถึงสมรรถนะที่

คาดหวังของหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของอาจารยและ

สถานประกอบการ (คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ

ที่คณะกําหนด) 

  

1/2564 

  

2/2564 

   

5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะที่คาดหวังของ

นักศึกษาตลอดจนเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ (มคอ.6) 

      

1/2564 

       

2/2564 
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ภาคผนวก 
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ก. คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
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ข. คําอธบิายตัวช้ีวัด 
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ข. คําอธบิายตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสาํเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

หนวยนับ ระดับความสาํเร็จ 

คําอธิบาย  

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง เปนการจัดการเรียนการสอนแบบผสม

กลมกลืนกันระหวางการเรียนในหองเรียนกับการหาประสบการณทํางานนอกหองเรียนโดยการประยุกตใช

เทคนิคการสอนตามรูปแบบท่ีเหมาะสมตามเน้ือหารายวิชาหองเรียน  

 จากเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีระบบและ

กลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน โดยใหมีการกํากับ ติดตามเพ่ือใหคณะ

ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และมีการกํากับติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนท่ีกําหนด ทําใหเกิดเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

ขอมูลที่ติดตาม 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ 

2. การรายงานการผลการดาํเนินงานตามแนวปฏิบตัิงานตามแผนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เกณฑการประเมิน 

1. ทุกคณะมีการวิเคราะหหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน และรายงานผลตอคณะ 

2. ทุกคณะมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ทุกคณะมีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหลักสตูรดาํเนินงาน ตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มีการดําเนินงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 4.00  ไมนอยกวารอยละ 60 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบการจัดการเรียนรู ไมต่ํา

กวา 3.51 ไมนอยกวารอยละ 60 ของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรท่ีมีการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มีการ

ดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการ

ดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการ

ดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการ

ดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการ

ดําเนินงาน 

5-6 ขอ  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  

 ผศ.ดร.ชนกานต  สวุรรณทรัพย  เบอรโทรศัพท 02-942-5800, 02-942-6800 ตอ 7050,7049 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

 

ผูจัดเก็บขอมูล  

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอรโทรศัพท 02-942-5800, 02-942-6800 ตอ 7013-7017, 7066-7078 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมิน

สมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยนับ รอยละ 

คําอธิบาย  

 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน จะตองมีผลการประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวัง

ของนักศึกษา โดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

ขอมูลที่ติดตาม 

 การประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

 รอยละของหลักสตูรฯ = 
จํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศกึษาโดยสถานประกอบการหรอืผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท้ังหมด
× 100 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางานท่ีมีผลการประเมิน

สมรรถนะท่ีคาดหวังของนักศึกษาโดยสถาน

ประกอบการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตํ่ากวา 50 51-60 61-70 71-80 
80  

ข้ึนไป 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  

 ผศ.ดร.ชนกานต  สวุรรณทรัพย  เบอรโทรศัพท 02-942-5800, 02-942-6800 ตอ 7050,7049 

ผูจัดเก็บขอมูล  

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอรโทรศัพท 02-942-5800, 02-942-6800 ตอ 7013-7017, 7066-7078 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการทาํงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ตารางตรวจสอบกิจกรรมทางการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการกบัการทํางาน 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบฟอรมสํารวจรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สาขาวิชา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ (Joint Industry 

University Couse)) 

ระดับรายวิชา 

(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรายวิชา 

(School Based  

Learning (SIL)) 

ระดับสวนหนึ่งรายวิชา 

(การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Field)) 

คณะวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ. 4 ป)      

คณิตศาสตร (ค.บ. 4 ป)     

เคมี (ค.บ. 4 ป)     

ชีววิทยา (ค.บ. 4 ป)     

คอมพิวเตอร (ค.บ. 4 ป)     

มัลติมีเดียและอีสปอรต     

การประกอบอาหารและการจัดการงานครัว     

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย     

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     

วิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ     

การจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย     

วิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน     

วิศวกรรมโยธาและบริหารงานกอสราง     

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและหุนยนต     

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและหุนยนต     
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

สาขาวิชา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ (Joint Industry 

University Couse)) 

ระดับรายวิชา 

(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรายวิชา 

(School Based  

Learning (SIL)) 

ระดับสวนหนึ่งรายวิชา 

(การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Field)) 

วิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ     

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     

การประกันภัยและการบริหารความเส่ียง     

คณะเกษตรและชีวภาพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     

เกษตรศาสตร     

คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาการประกอบการ     

การตลาดดิจิทัล     

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     

การจัดการทรัพยากรมนุษย     

นิเทศศาสตรบัณฑิต     

บัญชีบัณฑิต     

อุตสาหกรรมทองเที่ยว     

การเงินและการลงทุน     

การจัดการธุรกิจ     

คณะศึกษาศาสตร 

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ป)     
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

สาขาวิชา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ (Joint Industry 

University Couse)) 

ระดับรายวิชา 

(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรายวิชา 

(School Based  

Learning (SIL)) 

ระดับสวนหนึ่งรายวิชา 

(การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Field)) 

พลศึกษา (ค.บ. 4 ป)     

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ป)      

จิตวิทยา      

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ     

ภาษาไทย (ค.บ. 4 ป)     

ภาษาจีน (ค.บ. 4 ป)     

ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ป)     

ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ป)     

สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ป)     

การบริการการบิน     

ภาษาอังกฤษ     

ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ป)     

รัฐประศาสนศาสตร     

นิติศาสตร     

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว     

การพัฒนาชุมชน     

ดนตรีสากล     
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

สาขาวิชา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ (Joint Industry 

University Couse)) 

ระดับรายวิชา 

(สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education)) 

ระดับรายวิชา 

(School Based  

Learning (SIL)) 

ระดับสวนหนึ่งรายวิชา 

(การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Field)) 

ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป     

ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบทัศนศิลป     

นาฏศิลปและศิลปการแสดง     

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

การแพทยแผนจีน     
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง. โครงการ/กิจกรรม (ที่เกี่ยวชอง) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565  

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่เช่ือมโยงกับการทํางาน (WIL) คณะ

วิทยาศาสตร 

 

ปจฉิมนิเทศ

สําเร็จ

การศึกษา 

นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร 

เชิงปริมาณ 

- นักศึกษา 

- อาจารย/บุคลากร 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

- รอยละของนักศึกษาท่ีสามารถนําความรู/ทักษะไปใชประโยชน 

- รอยละของนักศึกษาท่ีท่ีไดรับการพัฒนาตามวัตถุประสงค 

- คะแนนการประเมินคุณภาพการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมท่ีมีผลงานผานเกณฑประเมิน 

 

 

380 คน 

60 คน 

 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

คะแนน 4 

คะแนน 4 

 

รอยละ 80 

 

 

 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความ

เขาใจในการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม

และมีภาพลักษณ ท่ี ดีในสถาน

ประกอบการ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําองค

ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการ

ทํางาน 

3. เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน

องคความรูดานวิชาการ วิชาชีพ

จากการฝกประสบการณวิชาชีพ

ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

4. เพ่ือใหนักศึกษานําองคความรูท่ีได

ไปประยุกตใชในการทํางาน 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

 

 

 

182,800 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

ปฐมนิเทศ

นักศึกษากอน

ออกฝก

ประสบการณ

วิชาชีพและสห

กิจศึกษา ภาค

การศึกษาท่ี 

2/2564 และ 

1/2565 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม/อบรมมีความรูความเขาใจผานเกณฑ 

- รอยละการไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ปของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพไมถูกสงตัวกลับ

มหาวิทยาลัยและผานเกณฑการประเมิน 

 

300 คน 

 

คะแนน 3.5 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

รอยละ 90 

ปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาหลัง

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพและสห

กิจศึกษา ภาค

การศึกษาท่ี 

1/2564 และ 

2/2564 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรูดานวิชาชีพจากการปฏิบัติงานผานเกณฑการ

ประเมิน 

- นักศึกษาสามารถนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

- ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- รอยละการไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป ของผูสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

300 คน 

 

รอยละ 80 

 

รอยละ 80  

คะแนน 3.5 

 

 

รอยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการสงเสริมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเช่ือมโยงการทํางาน คณะเกษตร

และชีวภาพ ปจฉิมนิเทศ

และการ

แนะนําอาชีพ 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

- นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกามีจิตสํานึกท่ีดีตอการระกอบ

อาชีพอยางมีจรรยาบรรณ 

 

 

 

40 คน 

 

รอยละ 80 

รอยละ 85 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาดานการเรียนรู ท้ังทาง

วิชาการและทางอาชีพ ตาม

แบบในศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิต

ในมกาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือรวบรวมขอมูลดานทักษะ

และศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือ

ใชในการประกอบอาชีพ ตาม

แบบในศตวรรษท่ี 21 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

3,000 

สหกิจศึกษา

และฝก

ประสบการณ

วิชาชีพของ

นักศึกษาคณะ

เกษตรและ

ชีวภาพ 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 ท่ีเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

- นักศึกษาผานเกณฑการประเมินทักษะดานวิชาชีพ 

 

40 คน 

 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

12,000 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

 

สัมมนาวิชาชีพ

ทางพลศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ทักษะของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 90 

 

รอยละ 90 

1. นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพท่ีดี

ข้ึน 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

 

 

188,100 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

เตรียมความ

พรอม

นักศึกษา

สาขาวิชาพล

ศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความรูของผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับ 

 

 

รอยละ 90 

 

ระดับ 3.51 

2. นักศึกษามีประสบการณตรงใน

การดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

4. นักศึกษาเปนผูมีความพรอมใน

การเปนครูและมีความรูในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของกับความเปนครู 

 

การฝก

ประสบการณ

การตัดสิน

กีฬา 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ทักษะของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 

รอยละ 90 

 

รอยละ 90 

การ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษา

สาขาวิชาพล

ศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความรูของผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับ 

 

รอยละ 90 

 

ระดับ 3.51 

เตรียมความ

พรอมกอนสู

วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความรูความเขาใจในการเขาอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

รอยละ 90 

 

ระดับ 3.51 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการเตรียมความพรอมในการออกฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

ปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม 

- รอยละความรูของผูอบรมเพ่ิมข้ึน 

 

400 คน 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดทราบ

แนวทางปฏิบัติ มีความรู ความ

เขาใจสาระตาง ๆ ท่ีจําเปนในการ

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของ

การใชชีวิตหลังการสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัคร

งานการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

43,000 

ปฐมนิเทศ

นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม 

- รอยละความรูของผูอบรมเพ่ิมข้ึน 

 

400 คน 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

  

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ สนับสนุนการ

จัดการ เ รียน

การสอนเ พ่ือ

พัฒนาทักษะ

ทาง วิช าการ

และวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 

- รอยละความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และคุณธรรมคนไทย 4.0 

รอยละ 80  เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ 

ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนใหแกนักศึกษาดานทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะคน

ไทย 4.0 สงผลใหนายจางและ

ผูประกอบการพึงพอใจ 

 

 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

635,100 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

คาเปาหมาย

ของตัวช้ีวัด

โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

โครงการพัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขาย วิทยาลัย

การแพทย

ทางเลือก 

ตอนรับ

อาคันตุกะตาม 

MOU 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนรายวิชาท่ีมีบุคลากรตาม MOU จากประเทศจีนเปนอาจารย

ผูสอน 

- จํานวนโครงการท่ีทําความรวมมือกับเครือขาย 

เชิงคุณภาพ 

- คาระดับคะแนนความรูท่ีนักศึกษาไดรับจากการเรียนการสอน 

 

1 รายวิชา 

 

1 โครงการ 

 

3.00 

คะแนน 

1. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ และวิชาชีพ และ

ยกระดับคุณภาพศาสตร

การแพทยแผนจีนสูการเปน

องคกรชั้นนําทางการแพทยแผน

จีนระดับประเทศ 

ต.ค. 64-

ก.ย. 65 

50,000 

รวม 6 โครงการ 1,131,400 

ขอมูล: แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทํางาน (Work Integrated Education) 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ 2565 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Education) 1  

 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Education) เม่ือนําเขาสูการจัดการ

เรียนการสอนเราจะเรียกวา "การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน" ภาษาอังกฤษมักใชคําวา 

"Work Integrated Learning" หรือเขียนโดยยอวา "WIL" มีคําภาษาอังกฤษท่ีใหความหมายใกลเคียงกัน เชน 

Work-related Learning, Work-based Learning, Professional Learning was Collaborative Learning ยงั

มีคําในภาษาไทยอีกหลายคําท่ีใชในลักษณะเชนเดียวกัน เชน การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง การจัดการ

เรียนการสอนดวยการทํางาน การเรียนควบคูกับการทํางาน หรือ การเรียนดวยการทํางาน เปนตน 

 ในสภาวการณปจจุบันมหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูทันทีดวยการเรียนควบคูกับการ

ทํางาน และเพ่ือใหผูสอนในสถานศึกษารูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต ดังน้ัน การจัดหลักสูตรรวมผลิตกับองคกรผูใชบัณฑิตดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนได

ประยุกตใชความรูในสถานการณจริงในระหวางการเรียนจะทําใหเกิดผลยอนกลับไปยงัผูสอนถงึคณุภาพของผูเรียน

วามีความรู ทักษะและประสบการณเพียงพอสามารถทํางานไดจริงหรือไม เน้ือหาและวิธีการสอนของผูสอนมีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม ซ่ึงมีผลทําใหผูสอนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกทางหน่ึงดวย 

แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานระดับอุดมศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน แบงออกเปน 9 ประเภท โดยเรียงตามระยะเวลาท่ี

เขาศึกษา ตั้งแตกลุมบูรณาการกอนเขาศึกษา กลุมบูรณาการระหวางเรียนตลอดหลักสูตร กลุมบูรณาการชวงทาย

ของหลักสูตร และกลุมบูรณาการกอนสําเร็จการศึกษา แตละประเภทยังสามารถจัดเปนระบบการเรียนการสอน

ท้ังหลักสูตร จัดเปนรายวิชา และจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชา ท้ังน้ีขึ้นอยู กับ

ความเหมาะสมของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา ดังน้ี 

 

การจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการทํางาน (Work Integrated Education) 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

กลุมบูรณาการ คําอธิบาย 

1. กลุมบูรณาการกอนเขาศึกษา 

1.1 การกําหนด

ประสบการณกอน

การศึกษา (Pre-

course Experience)  

เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนสนใจกอนการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรหรือกอนเลือกสาขาวิชาเอก 

สามารถจัดเปนสวนหนึ่งของรายวิชา ตองจัดควบคูกับประเภทอื่นเพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการทํางาน

ท่ีสมบูรณ มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูเรียนตองเขาไปอยูในสิ่งแวดลอมทางวิชาชีพกอนเร่ิมการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก 

2. มีการกําหนดประเด็นท่ีเกี่ยวของในวิชาชีพใหผูเรียนสังเกตการณและเก็บขอมูล เชนสภาพแวดลอม

ในการทํางาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 

3. มีการนําประเด็นท่ีไดจากการสังเกตมาสะทอนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยนกับผูเรียนดวยกันเอง

และกับคณาจารย 

4. ผูเรียนสรุปขอคนพบ เชน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ (Concept) บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 

โดยนําเสนอในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
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2. กลุมบูรณาการระหวางการเรียนตลอดหลักสูตร 

2.1 การฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ี

มุงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการทํางานเปนการเรียนรูสถานการณและสภาพการณท่ีเปน

จริงของการทํางาน อีกท้ังเปนการนําเอาความรูท่ีไดรับท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช เพ่ือเปนการ

ตอกยํ้าใหเกิดความชัดเจนเห็นจริงในองคความรูท่ีไดรับอันจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาในการเตรียม

ความพรอมในพฤติกรรมทุกดานไมวาจะเปนในสวนของบุคลิกภาพ สติปญญา เจตคติ ท่ีถูกตองเหมาะสม 

เพ่ือท่ีจะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอสังคมในท่ีสุด 

ความหมายและความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ 

การฝกประสบการณวิชาชีพหรือการฝกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการ

สอนท่ีกระทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาไดความรูทักษะและเจต

คติ ท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพ เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ

สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและกาวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2.2 สหกิจศึกษา 

(Cooperative 

Education) 

 

เปนระบบการเรียนการสอนหรือการจัดรายวิชาท่ีใหประสบการณทางวิชาชีพแกผูเรียนโดย

อาศัยความรวมมือกับสถานประกอบการภายนอกสถานศึกษาดวยการทํางานจริงเต็มเวลา มีท้ังแบบสลับ

ภาคการศึกษากับภาคการทํางานและแบบทํางานตอเนื่องระยะยาว มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 

 1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทํางานต้ังแต 2 ภาคการทํางานข้ึนไป 

 1.2) แบบตอเนื่อง 1 ภาคการทํางาน ต้ังแต 16 สัปดาหข้ึนไป 

2) มีการเตรียมความพรอมและจัดหางานใหแกผูเรียน 

3) มีการสรางความรูความเขาใจแกสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ 

4) มีคณาจารยนิเทศในสถานศึกษาและผูนิเทศงานในสถานประกอบการท่ีผานการเตรียมความพรอมใน

การนิเทศ ดูแล และติดตามความกาวหนาของผูเรียนในการทํางาน 

5) ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับประสบการณการทํางานใน

สถานประกอบการในลักษณะงานประจําหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงงาน 

6) ผูเรียนตองไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการในระหวางการทํางาน 

7) มีการนําเสนอและสะทอนผลการปฏิบัติงานของผูเรียน 

8) มีการแบงสัดสวนการประเมินผลระหวางคณาจารยนิเทศในสถานศึกษาและผูนิเทศงานในสถาน

ประกอบการ 

2.3 การเรียนสลับกับ

การทํางาน 

 

1.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) เปนการเรียนในสถานศึกษาควบคูกับการทํางาน

ในสภาพจริงตลอดหลักสูตร 

1.2) แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) เปนการเรียนภาคการศึกษาปกติ (Acadermic 

Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการทํางาน (Work Term)  ในสภาพจริง 

การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) เปนระบบการเรียนการสอนท่ีสลับการ

เรียนในสถานศึกษากับการทํางานในสภาพจริงอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูจากสถานศึกษาไปประยุกตใชในการทํางานและนําประสบการณจากการทํางานกลับมาเปน

ประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผูเรียนตองมีตําแหนงงานสูงข้ึนหรือลักษณะงานซับซอนข้ึนตามชั้นป

หรือรายวิชาท่ีศึกษา 
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2.4 การปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Field) 

เปนรายวิชาหรือเปนกิจกรรมหนึ่งของรายวิชาท่ีใหผูเรียนทํางานในชุมชนหรือพ้ืนท่ีเชิงภูมิ

ประเทศในรูปแบบตางๆ ดวยการสลับกับการเรียนในสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนามแตละชวง

จะมีความตอเนื่องจากงายไปยากเมื่อชั้นปของผูเรียนสูงข้ึนตามลําดับ มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมของการทํางานในสภาพจริง เชน ชุมชน พ้ืนท่ีเชิงภูมิประเทศเปนระยะเวลา

สั้นๆ  ตอเนื่องตลอดหลักสูตร เนนการปฏิบัติงานในชุมชนหรือพ้ืนท่ีเชิงภูมิประเทศท่ีมีสภาพแวดลอมเชิง

ภูมิศาสตรตางๆ โดยใชเปนสถานท่ีทํางานในสภาพจริงสําหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) ใน

ลักษณะท่ีแตกตางกันตามแตสาขาวิชาชีพ เชน การทองเท่ียว เกษตรศาสตร ปาไม ประมง วิศวกรรม

เหมืองแร วิศวกรรมสํารวจ วิทยาศาสตรกายภาพ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร เปนตน 

2) มีการเพ่ิมเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพตามชั้นปการศึกษาของผูเรียน 

3) มีการเตรียมความพรอมผูเรียนดานความปลอดภัยและการปองกันโรคติดตอกอนไปปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

4) เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูจากสถานศึกษากับการทํางานภายใตสภาพจริง 

5) มีการนําวิธีการบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบอื่นมาสอดแทรกในหลักสูตรการปฏิบัติงานภาคสนาม เชน 

การฝกงานเฉพาะตําแหนง (Practicum) การเรียนดวยการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงการ 

6) มีการประเมินผลผูเรียนเปนระยะท้ังระหวางและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม 

2.5 หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม (Joint 

Industry University 

Couse) 

เปนระบบการเรียนการสอนท่ีรวมกันจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระหวาง

สถานศึกษากับองคกรรวมผลิตท่ีมีองคความรูในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีผลลัพธการ

เรียนรูตรงตามท่ีตกลงกันไว มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ผูท่ีจะขับเคลื่อนความรวมมือตองมาจากผูบริหารระดับสูงท้ังสององคกร ตองสรางเปาหมาย ขอตกลง

ความรวมมือ และผลประโยชนรวมกันอยางชัดเจน 

2) มีการประเมินจุดแข็งทางดานวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาของ

องคกรรวมผลิต 

3) ตองมีบุคคลท่ีมีความสามารถในการประสานและจัดการความรวมมือ 

4) เนนการเรียนเพ่ือแกไขโจทยจริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยนําเอาความรูจากหองเรียนมา

ประยุกตใช (Problem-based Learning) 

5) ผูเรียนตองพัฒนากระบวนการคิดดวยโครงการวิจัยซึ่งเปนปญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Project-

based Learning) 

6) มีคณาจารยประจําองคกรรวมผลิตดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 

7) รายงานทางวิชาการท่ีเกิดจากผลงานของผูเรียนจะถูกจัดเก็บไวในองคกรรวมผลิตหรือตามขอตกลงท่ี

ไดระบุไว 

8) ผูเรียนตองนําเสนอผลงานท่ีสถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการทํางาน 

3. กลุมบูรณาการชวงทายของหลักสูตร 

3.1 การฝกงานท่ีเนน

การเรียนรูหรือการ

ติดตามพฤติกรรมการ

ทํางาน (Cognitive 

Apprenticeship or 

Job Shadowing) 

เปนกิจกรรมใหผู เ รียนเรียนรูประสบการณจากพฤติกรรมการทํางานของผู ท่ีประสบ

ความสําเร็จในการทํางานแลวหรือเปนบุคคลตนแบบ ดวยการสังเกต การพูดคุย และทํางานรวมกัน 

สามารถจัดเปนสวนหนึ่งของรายวิชาแกนของหลักสูตร ตองจัดควบคูกับประเภทอื่นเพ่ือใหเกิดการบูรณา

การกับการทํางานท่ีสมบูรณ มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) มีการกําหนดผูถูกติดตาม (Host/Role ModeMidol) และผูติดตาม (Visitor/Guest) 
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ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

กลุมบูรณาการ คําอธิบาย 

2) มีการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนการเรียนรูหรือติดตามพฤติกรรมการทํางาน เชน การวางแผนการ

ติดตาม และกิจกรรมท่ีตองติดตาม 

3) ผูเรียนหรือผูติดตามสามารถเรียนรูหรือติดตามพฤติกรรมการทํางานของผูถูกติดตามไดโดยการสังเกต 

การพูดคุย และการทํางานรวมกับผูถูกติดตาม 

4) ประเมินผลดวยการสะทอนความคิดท้ังผูเรียนหรือผูติดตามดวยกันเองและรวมกับผูถูกติดตามในรูป

ของการสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 

3.2 การบรรจุให

ทํางานหรือการฝก

เฉพาะตําแหนง 

(Placement or 

Practicum) 

เปนรายวิชาท่ีเนนใหผูเรียนทํางานหรือฝกงานเฉพาะตําแหนงในสภาพจริงหลังจากท่ีเรียนใน

สถานศึกษาไปแลวระยะหนึ่ง โดยผูเรียนสามารถเรียนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกับงานควบคูไปดวย มี

องคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองไดรับการฝกตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2) ผูเรียนตองเรียนควบคูกับการทํางานในสภาพจริงเปนระยะเวลานานเพียงพอในการเรียนรู

ประสบการณเพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ 

3) ผูเรียนตองไดรับความรูทางทฤษฎีกอนการทํางานหรือเรียนควบคูกับการทํางานในชั้นปท่ีสูงข้ึน 

4) มีการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนการทํางานท้ังความสามารถในการเขาสูงานและความสามารถใน

การทํางาน 

5) มีคณาจารยหรือครูฝกดูแลและติดตามความกาวหนาของผูเรียน 

6) ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณดวยการสะทอนคิด (Self-reflection) ระหวางการทํางานท้ังกับ

ผูเรียนดวยกันเองและกับคณาจารย 

7) มีการประเมินผลผูเรียนเปนระยะท้ังระหวางการทํางานและเมื่อสิ้นสุดการทํางาน 

4. กลุมบูรณาการกอนสําเร็จการศึกษา 

4.1 พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงานฝกงาน (new traineeship or appenticeship) 

4.2 การฝกปฎิบัติจริงภายหลังการสําเร็จการเรียนทฤษฏี (post-course internship) 
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รูปแบบของการจัดทําหลักสูตรสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

(Cooperative and Work-Integrated Education Platform : CWIE)  

มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

1. แบบแยก (Separate) เรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลยัจนครบตามกําหนด หลังจากน้ันจึงไปปฏบิัตงิานใน

สถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีกําหนด เชน สหกิจศึกษา เปนตน 

ตัวอยางหลักสูตร CWIE แบบแยก 

ปที่ 
แผนการเรียน 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 

1 เรียนในมหาวิทยาลัย ----วิชาแกน 18 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 9 หนวยกิต + วิชา Modern Gen. Ed. 9 หนวยกิต = รวม 36 หนวยกิต 

2 เรียนในมหาวิทยาลัย 

วิชาเฉพาะ 27 หนวยกิต + วิชา Modern Gen. Ed. 9 หนวยกิต = รวม 36 หนวยกิต 

3 ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ตามโมดูลท่ีเลือก จํานวน 30 หนวยกิต (Gen.Ed. 6 + เลือกเสรี 24 หนวยกิต)  

ประกอบดวย 1) Module AI Smart City 2) Module AI in Healthcare and Medicine 3) AI in Agro-Food 

4 ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ตามโมดูลท่ีเลือก จํานวน 21 หนวยกิต (Gen.Ed. 6 + เลือกเสรี 15 หนวยกิต)  

ประกอบดวย 1) Module AI Smart City 2) Module AI in Healthcare and Medicine 3) AI in Agro-Food 

หมายเหตุ  

: อาจารย 1 ทาน ดูแลนักศึกษารวมเอกชนไมเกิน 10 ราย , มีชิ้นงานโจทยจากเอกชน-อุตสาหกรรม ไมตํ่ากวา 5 เร่ือง / อาจารย 1 ทาน 

2. แบบคูขนาน (Parallel) เรียนในสถาบันอุดมศึกษาสลบักับการไปปฎิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ

ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรน้ัน ๆ 

ตัวอยางหลักสูตรแบบคูขนาน (Parallel) 

Cooperative Higher Education : 

Academic Learn + Workplace Training 
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ตัวอยางหลักสูตรแบบคูขนาน (Parallel) 

 

3. แบบผสม (Mix) เรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยสวนหน่ึง และเรียนทฤษฎีพรอมการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการอีกสวนหน่ึง 

ตัวอยางหลักสูตร CWIE แบบผสม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ปที่ 
แผนการเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 

ปที่ 3  แกนธุรกิจ  

(2.5 หนวยวิชา) 

 พ้ืนฐานอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว  

(1 หนวยวิชา) 

 วิชาชีพเลือก  

(2 หนวยวิชา) 

สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 1 (3 หนวยวิชา) 

Phuket 

(จัดการศึกษาโดยใช Area-

Based Cooperative 

Education ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

และจังหวัดกระบ่ี โดยตําแหนง

งานและสถานประกอบการตอง

สัมพันธกับวิชาชีพเลือกในภาค

การศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3) 

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมทองเท่ียว (2 หนวย

วิชา) วิชาชีพเลือก (2 หนวยวิชา) เลือก

เสรี (1 หนวยวิชา) 

WBL 

(จัดการเรียนการสอนโดยใช WBL คร้ังท่ี 

2 ใหผูเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาชีพดาน 1) 

ธุรกิจท่ีพัก รีสอรทและสปา และ 2) 

ธุรกิจครัวและภัตตาคาร ในพ้ืนท่ีเกาะส

มุ ย  โ ด ย เ รี ย น  Block Course ท่ี

มหาวิทยาลัย 2 เดือน และปฏิบัติงาน 2 

เดือน และจะตอดวยสหกิจศึกษาในภาค

การศึกษาท่ี 1 ชั้นป ท่ี 4 อีก 4 เดือน 

(รวมท้ังสิ้น 6 เดือน) ใน 3 รุนแรก) 

ปที่ 4  สหกิจศึกษา/ปฏิบัติทักษะ

วิชาชีพ (2.5 หนวยวิชา) 

Samui 

(จัดการศึกษาโดยใช Area-Based 

Cooperative Education ในพ้ืนท่ี

เกาะสมุย สํ าหรับผู เ รียนเลือก

วิชาชีพดาน ธุรกิจท่ี พัก รีสอรท

แล ะส ปา  และ ธุ ร กิ จ ค รั วแล ะ

ภัตตาคาร) 

 พ้ืนฐานวิชาชีพ  

(2 หนวยวิชา)  

(เนนวิจัยและสายงานดาน

การเปนผูบังคับบัญชาระดับ

ตน)  

 วิชาชีพเลือก (1 หนวยวิชา) 

 เลือกเสรี (1 หนวยกิต) 

สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ทองเท่ียว 2 (3 หนวยวิชา) (ผูเ รียน

สวนหนึ่งไดงานทําทันทีเร่ิมปฏิบัติงาน 

มีบางสวนไดฝกในลักษณะงานระดับ 

Supervisor และในตางประเทศ) 

หมายเหต ุ

 1 หนวยวิชา = 4 หนวยกิตในระบบไตรภาค (เทียบเคียงไดประมาณ 3 หนวยกิตในระบบทวิภาค) 

 ผูเรียนสามารถเลือกวิชาชีพเลือกได 4 กลุม ไดแก 1) ธุรกิจท่ีพัก รีสอรท และสปา 2) ธุรกิจครัวและภัตตาคาร 3) ธุรกิจ

ทองเท่ียวและการเดินทาง และ 4) การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาํป�งบประมาณ 2565
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