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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หล ักการและเหตุผล 
  จำกโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก ำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิต
ตำมนโยบำยกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น
กำรพัฒนำควำมสำมำรถ พัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงรำยได้จนกลำยเป็นประเทศพัฒนำแล้วร่วมกับกำรสร้ำง
คนไทยให้มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย โดยเป็นไปในลักษณะปฏิรูปกำร
เรียนรู้รวมทั้ง กำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (Talents) สอดคล้องกับแนวคิดกำร
จัดกำรศึกษำ (Conceptual design) ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่ำวนั้นถูกขับเคลื่อนใน
นโยบำยส ำคัญจำกเดิมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้ำนนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลำยเป็น
กลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูงที่ถูกผลักดันกำรเจริญเติบโตจำกภำคเศรษฐกิจ (S-Curve) โดยกำรเปลี่ยนรูปแบบ
สินค้ำและเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมอนำคตเหล่ำนี้ให้เป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
growth engines) ของประเทศ เปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional farming) ไปสู่กำรเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ำรวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)  
  จำกกำรที่ประเทศไทยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 
ตุลำคม 2561 ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 
4.3.1 มีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำมีแนวทำงหนึ่ง คือ “กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือ
ปฏิบัติ” มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง กำรสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้ 
กำรหล่อหลอมทักษะกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรสร้ำง
รำยได้หลำยช่องทำง รวมทั้งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต ผ่ำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร้ำง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และก ำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย โดยใช้กำร
จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) อย่ำงเข้มข้นด้วยกำร
ปฏิบัติงำนจริงอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของเวลำเรียนตลอดหลักสูตร  
  เนื่องจำกนโยบำยกำรเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นกำรบริกำรจัดกำรและเทคโนโลยี  เปลี่ยนจำก
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ
ไปสู่กำรเป็น Smart enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำน
ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง รวมทั้งนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงควำมพร้อม
เข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ทั้งนี้จำกแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีประเด็นกำรปฏิรูปที่ส ำคัญกับกำรมีส่วน
ร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วนอีกทั้งก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำหลักที่ส ำคัญ อำทิ กำรเพิ่มศักยภำพ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมที่มีศักยภำพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐำนกำรผลิต และบริกำรส ำหรับอนำคต
ทั้งในด้ำนกำรเตรียมศักยภำพคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตลอดจนสร้ำงกลไก และเครือข่ำยควำมร่วมมือของ
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ภำคธุรกิจ นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ระบุว่ำ กำรแก้บัญหำคุณภำพอุดมศึกษำท ำได้โดยกำรปรับเปลี ่ยน
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้เป็นควำมร่วมมือของแต่ละกลุ่มมหำวิทยำลัยและสมำคม
วิชำชีพ/วิชำกำร ให้มีกำรออกแบบระบบควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอุดมศึกษำกับภำคกำรผลิต ซึ่งแนวทำงหนึ่ง
ในกำรแก้ปัญหำอุดมศึกษำไทย คือ กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน และเพื่อแก้ปัญหำ
คุณภำพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับตลำดแรงงำน ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วยังไม่สำมำรถท ำงำนได้ทันที ดังนั้น 
เพื ่อให้กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบำยข้ำงต้นและสำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ ำว 
มหำวิทยำลัยควรจัดกำรศึกษำโดยเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักศึกษำ เพื่อเตรียมตัวเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน ซึ ่งกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ถือเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ที่ช่วยให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ
กำรท ำงำน และทักษะเฉพำะที่สัมพันธ์กับวิชำชีพ ได้รู ้จักชีวิตกำรท ำงำนที่แท้จริงก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน คือ สถำบันกำรศึกษำมีกำรเชื่อมโยงภำคกำรศึกษำ
กับภำคธุรกิจอุตสำหกรรมเข้ำด้วยกัน ส่งผลให้มหำวิทยำลัยสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
ตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิต และท ำให้ประเทศมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงสำมำรถ
แข่งขันในระดับนำนำชำติได้  
  ด้วยประเทศไทยใหควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเพื่ออำชีพมำโดยตลอดทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
ดังค ำแถลงนโยบำยของณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชำ นำยกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภำนิติ
บัญญัติแหงชำติ ในวันศุกรที่ 12 กันยำยน พ.ศ.2557 ดำนกำรศึกษำและเรียนรู จะมุงเนนกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัยโดยสงเสริมกำรเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีควำมรูและทักษะ ใหมที่สำมำรถประกอบอำชีพได
หลำกหลำยตำมแนวโนมกำรจำงงำนในอนำคต (The Secretariat of Cabinet, 2014) และจุดเนนเชิง
นโยบำยของรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ขอมูล ณ วันที่ 2 
มีนำคม 2560 ดำนกำรผลิตก ำลังคน จะพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขงขันโดยมุ่งเน้น
กำรผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve ดวยกำรสำนพลังประชำรัฐดำนกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำทวิภำคี
อีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถำนกำรณจริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เปนโรงเรียน” มุ่ง
เน้นใหนักเรียนนักศึกษำไดฝึกทักษะฝีมือควบคูกับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะ
ที่เปนไปตำมควำมตองกำรของสถำนประกอบกำร (Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Education, 2017 อ้ำงอิงโดย อลงกต ยะไวทย์ และคณะ, 2561) ดังนั้นเพื่อให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำ
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงแน้วโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต 
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงมีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ .ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
20 กรกฎำคม 2561 ประกอบด้วยมำตรฐำน 5 ด้ำน โดยองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ว่ำด้วยมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติและควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
  ดังนั้น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จึงตระหนักถึง
กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยยกระดับ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้
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แบบบูรณำกำรของนักศึกษำ ที่แสดงถึงกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรูในชั้นเรียนหรือสถำนศึกษำกับประสบกำรณ
กำรท ำงำนในแหลงเรียนรูในสภำพจริงนอกสถำนศึกษำที่ไดรับกำรออกแบบไวในหลักสูตรอยำงเปนระบบ 
เพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลลัพธกำรเรียนรูตำมที่ก ำหนด 
 
2. ข้อมูลเบื้องต ้น 
 2.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  คณะว ิทยำศำสตร ์และเทคโนโลย ี เด ิมม ีชื ่อว ่ำ  คณะว ิชำว ิทยำศำสตร ์ ว ิทยำล ัยครู
มหำสำรคำม เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 ในปีกำรศึกษำ 2519 หัวหน้ำคณะวิชำ
วิทยำศำสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดม กุลสิงห์ ขณะนั้นคณะวิชำวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 9 
ภำคว ิชำ ค ือ 1)  ฟ ิส ิกส ์และ ว ิทยำศำสตร ์ทั ่ว ไป 2)  เคม ี 3 )  ช ีวว ิทยำ  4)  คณิตศำสตร ์และสถิต ิ                    
5) เกษตรศำสตร์ 6) สุขศึกษำ 7) คหกรรมศำสตร์ 8) พลศึกษำ และ 9) หัตถศึกษำและอุตสำหกรรมศิลป์ 
  ต่อมำได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 (แก้ไข พ.ศ. 2527) คณะวิชำ
วิทยำศำสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ย้ำยภำควิชำพลศึกษำและนันทนำกำรไป
สังกัดคณะวิชำครุศำสตร์ ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำเกิดขึ้นใหม่ ใช้อำคำร 5 ชั้น 2 เป็นส ำนักงำนของคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ึงย ังคงประกอบด้วย 9 ภำควิชำ แต่มีชื ่ อเปลี ่ยนแปลงไปบ้ำง ดังนี ้               
1)  ภำควิชำฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป 2) ภำควิชำเคมี 3) ภำควิชำชีววิทยำ 4) ภำควิชำคณิตศำสตร์
และสถิติ 5) ภำควิชำเกษตรศำสตร์ 6) ภำควิชำหัตถศึกษำและ อุตสำหกรรมศิลป์  7) ภำควิชำคหกรรม
ศำสตร์ 8) ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ และ 9) ภำควิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
  วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยำลัยครูทุกแห่งจึงได้รับพระรำชทำนนำม ว่ำ “สถำบัน
รำชภัฏ” 
  วันที ่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2538 ว ิทยำลัยครูมหำสำรคำมยกฐำนะเป็นสถำบันรำชภัฏ
มหำสำรคำมตำม พ.ร.บ. สถำบันรำชภัฏ และด ำเนินงำนตำม พ.ร.บ. สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 
  ปีกำรศึกษำ 2539 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ำร่วมผลิตบัณฑิตสำขำ วท.บ. เคมี 
และ วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ให้กับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมโครงกำร
ส่งเสริมกำรผลิตครูผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค.) และในปี กำรศึกษำ 
2541 ใน 3 สำขำได้แก่ วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์ จนถึง ปัจจุบัน (ปี
กำรศึกษำ 2562)  
  วันที่ 9 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏได้เปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งของมหำวิทยำลัย โดยได้รับกำรสถำปนำตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนำยน 
2547 เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมมำจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรที่เปิดท ำกำรสอนทั้งสิ้น 14 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

1) เคมี 
2) ชีววิทยำ 
3) ฟิสิกส์ 
4) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
5) คณิตศำสตร์ 
6) วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
7) สิ่งแวดล้อม 
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8) เทคโนโลยีชีวภำพ 
9) สำธำรณสุขชุมชน 
10) สถิติศำสตร์ประยุกต์ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ต่อเนื่อง 2 ปี 
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) 
1) ชีววิทยำศึกษำ 
2) เคมีศึกษำ 

 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
1) เคมีศึกษำ 

 
 2.2 ปร ัชญา ว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าประสงค์ อ ัตล ักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมร่วม 
  2.2.1 ปรัชญำ 
   มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีควำมรู้คู่ คุณธรรม น ำ
ชุมชนพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
  2.2.2 ว ิสัยทัศน์ 
   องค์กรที่มีคุณภำพ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
  2.2.3 พ ันธกิจ 
   1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม และมีสมรรถนะตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต  
   2) วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภำพมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ  
   3) บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรตลอดจนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
   4) สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในระดับชำติ หรือนำนำชำติทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
   5) ด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ   
   6) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2.2.4 เป้ำประสงค์ 
   1) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่กำรพัฒนำ  
   2) บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญำ ท้องถิ่น 
ตลอดจนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
   3) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำง สร้ำงสรรค์  
   4) ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยใน หำรำยได้เพื่อเพิ่มงบประมำณในกำรบริหำร จัดกำร
องค์กร 
   5) บัณฑิตครูด ้ำนวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยีที ่ เข ้ำสู ่ว ิชำชีพได้ร ับกำรส่ง เสร ิม 
สมรรถนะเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
   6) ผลิตและพัฒนำคุณภำพบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้อง ตำม
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ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
   7) อำจำรย์ บุคลำกรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที ่ยอมรับในระดับชำติ หรือ 
นำนำชำติ 
   8) พัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที ่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
ปัจจุบันและในอนำคตกลยุทธ 
   9) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มุ่งเน้น
กำรสร้ำงธรรมำภิบำล 
  2.2.5 อัตลักษณ ์ 
   พร้อมท ำงำน จิตบริกำร สมำนสำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ 
  2.2.6 เอกลักษณ ์ 
   องค์กรแห่งกำรผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำ ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
    
  2.2.7 ค่ำนิยมร่วม 
   S Seniority  ให้เกียรติควำมอำวุโส 
   C Community  กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
   I Innovation  ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
   R Responsibility  รับผิดชอบ ทุ่มเท จนส ำเร็จ 
   M Morality  มีคุณธรรม 
   U Unity   ควำมเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน เพ่ือให้เป็นไปกรอบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำร
จัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ว่ำด้วยมหำวิทยำลัยมีหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติและควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 
1. วัตถ ุประสงคข์องแผน 
 1) เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
 2) เพื่อพัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน โดยกำรมีส่วนร่วมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1) เพื่อพัฒนำระบบและกลไกในกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 
2) เพื่อพัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน โดยกำรมีส่วน
ร่วมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
 

1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
2) จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(สหกิจศึกษำ/WIL/Start Up) 
3) จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือของ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับ
ภำครัฐและภำคเอกชน 

5 
 
 
6 
 
 
6 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน 
 เ พื ่อ ให ้กำรด ำ เน ินงำนม ีควำมสอดคล ้องและเป ็น ไปตำมแนวย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ นั้น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 3 
ประเด็น 6 เป้ำประสงค์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบ
และกลไกกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

1.1 มีระบบและกลไกกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
1.2 ผลิตและพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สอดคล้องตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
1.3 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพคณำจำรย์นิเทศก์ หรือ
อำจำรย์พี่เลี้ยง 

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน 
1.2 จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 
ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำศักยภำพคณำจำรย์
นิเทศก์ หรืออำจำรย์พ่ีเลี้ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรที่มีกระบวนกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับ
กำรท ำงำน 

2.1 พัฒนำหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่  
สอดคล้องกับ สภำวกำรณ์ปัจจุบัน
และในอนำคต 
2.2 พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน (สหกิจศึกษำ/WIL/Start 
Up) 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ปัจจุบันและใน
อนำคต 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(สหกิจศึกษำ/WIL/Start Up) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกระบวนกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับ
กำรท ำงำน 

3.1 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
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3. ค่าเป้าหมาย ตัวชี ้วัด แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
เป้าประสงค์ 1.1 มีระบบและกลไกกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
กลยุทธ์ 1.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
- ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน 
- ระดับที่ 2 ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
- ระดับที่ 3 มีกำรติดตำม
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 
- ระดับที่ 4 จัดท ำรำยงำนและ
เสนอต่อผู้บริหำร 
- ระดับที่ 5 มีกำรเสนอผลกำร
ด ำเนินต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะเพื่อน ำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ระดับ NA NA 3 4 5 ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตและพัฒนำคุณภำพบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องตำมควำมต้องกำ ร
ของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ 1.2 จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1.2 จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 
ทักษะ บัณฑิตในศตวรรษที่ 
21 

จ ำนวน NA NA 6 7 8 - ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
และบริกำรวิชำกำร  
- ฝ่ำยวิชำกำรและ 
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
- ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ 
และวิจัย  
- ศูนย์วิทยำศำสตร์  
- หลักสูตร 
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เป้าประสงค์ที่ 1.3 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์นิเทศก์ หรืออำจำรย์พี่เลี้ย ง 
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์นิเทศก์ หรืออำจำรย์พี่เลี้ยง  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1.3 จ ำนวนคณำจำรย์
นิเทศก์ หรืออำจำรย์พี่
เลี้ยงที่ได้รับกำรพัฒนำ 

จ ำนวน NA NA 4 8 12 - ฝ่ำยวิชำกำรและ 
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
- ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ 
และวิจัย  
- หลักสูตร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรที ่มีกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที ่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบันและ ใน
อนำคต 
กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบันและ
ในอนำคต 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 จ ำนวนหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยตอบสนองต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ 

จ ำนวน NA NA 4 1 5 - ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
- หลักสูตร 

2.2 ระดับควำมส ำเร็จ
ของหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีกำร
ปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
- ระดับที่ 1 มีแผนกำรปรับปรุง
หลักสูตร 
- ระดับที่ 2 ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
- ระดับที่ 3 มีกำรติดตำม

ระดับ NA NA 3 4 5 - ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
- หลักสูตร 
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รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 
- ระดับที่ 4 หลักสูตรผ่ำนสภำ
วิชำกำรมหำวิทยำลัย 
- ระดับที่ 5 น ำผลกำรประเมิน
หลักสูตรมำปรับปรุงหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (สหกิจศึกษำ/ WIL/Start 
Up) 
กลยุทธ์ 2.2 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรที ่มีกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (สหกิจศึกษำ/
WIL/Start Up) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
2.3 จ ำนวนหลักสูตรที่มี
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน (สห
กิจศึกษำ/WIL/Start 
Up) 

จ ำนวน NA NA 4 5 6 - ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
- หลักสูตร 

2.4 ระดับควำมส ำเร็จ
ของหลักสูตรที่มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน (สห
กิจศึกษำ/WIL/Start 
Up) 
เกณฑ์กำรประเมิน 
- ระดับที่ 1 มีแผนกำรปรับปรุง
หลักสูตร 
- ระดับที่ 2 ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
- ระดับที่ 3 มีกำรติดตำม
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 
- ระดับที่ 4 หลักสูตรผ่ำนสภำ
วิชำกำรมหำวิทยำลัย 
- ระดับที่ 5 น ำผลกำรประเมิน
หลักสูตรมำปรับปรุงหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับ NA NA 3 4 5 - ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
- หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 
เป้าประสงค์ 3.1 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน 
กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
3.1 จ ำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกับทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 

จ ำนวน NA NA 4 5 6 - ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
- หลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 
ระบบและกลไกการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการท างาน 

 
1. ระบบและกลไกการพัฒนา 
 กระบวนกำรจัดท ำระบบและกลไกกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  

ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัย 

นโยบำยและแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัย 

1. จัดท ำระบบและกลไกกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

2. ถ่ำยทอดระบบและกลไก และแผนพฒันำ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

4. ก ำหนดแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

P 

5. พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมกระบวนกำรเปิด/ปรับปรุงหลกัสูตร 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรร่วมผลิตบัณฑติในกำรพัฒนำหลักสูตร 

7. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

D 

8. ประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ 

9. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ 
C 
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10. ปรับปรุงระบบและกลไกกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน A 

จ ำนวนหลักสูตร 

จ ำนวนเครือข่ำย 
ภำวะกำรมีงำนท ำ 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ/ผู้ใช้บัณฑติ 
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2. ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
วงจร

คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการด าเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบ 

P 1. จัดท ำระบบและกลไกกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

1) จัดท ำระบบและกลไกกำรพฒันำกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำนระดบัคณะ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำนระดบัคณะ 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 
 

มกรำคม 2563 1) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนระดบัคณะ 
2) เอกสำรแสดงระบบและกลไกกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับ
กำรท ำงำนระดบัคณะ 

P 2. ถ่ำยทอดระบบและกลไก และ
แผนพัฒนำ 

1) ประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และ
ถ่ำยทอดแนวทำงในกำรพฒันำกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำนระดบัคณะให้แก่หลักสูตร 
 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 
 

กุมภำพันธ์ 2563 1) เอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดแนวทำงในกำร
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนระดบัคณะให้แก่
หลักสูตร 
2) หนังสือเชิญประชุม 

P 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 

กุมภำพันธ์ 2563 1) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

P 4. ก ำหนดแผนพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 

1) จัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 

กุมภำพันธ์ 2563 1) แผนปฏบิัติงำนดำ้นกำรพฒันำกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 

D 5. พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำม
กระบวนกำรเปิด/ปรับปรุง

1) หลักสูตรที่ครบวงรอบกำรปรบัปรุง
หลักสูตร มีกำรปรับปรุงหลักสูตรที่มีกำร

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ

มีนำคม – 
กันยำยน 2563 

1) กรอบมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
2) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรพัฒนำ
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วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการด าเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบ 

หลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภฏั
มหำสำรคำม 

จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน 
2) พัฒนำหลักสูตรใหม่ที่มีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 

หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
3) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรวิพำกษ์
หลักสูตร 
4) แบบฟอร์ม สมอ.08 
5) มคอ.2  

D 6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
องค์กรร่วมผลิตบัณฑิตในกำร
พัฒนำหลักสูตร 

1) ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
(องค์กรร่วมผลิตบัณฑิต) เพื่อท ำควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ หลักสูตร 
และองค์กรร่วมผลิต
บัณฑิต 

มีนำคม – 
กันยำยน 2563 
 

1) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับองค์กร
ร่วมผลิตบัณฑิต 

D 7. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

1) จัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ทกัษะ
ปฏิบัติกำรวชิำชีพ ร่วมกันระหวำ่ง
สถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอกทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ หลักสูตร 
และองค์กรร่วมผลิต
บัณฑิต 

มีนำคม – 
กันยำยน 2563 
 

1) ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน 
2) แผนกำรเรียน 
3) ค ำสั่งแต่งตัง้อำจำรย์ทีป่รึกษำ/อำจำรย์
นิเทศน ์

C 8. ประเมินประสิทธิภำพกำรเรียน
กำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน
อุดมศึกษำ 

1) ประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ในสถำนศึกษำ
และอำจำรย์จำกองค์กรร่วมผลิตบัณฑิต 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ หลักสูตร 
และองค์กรร่วมผลิต
บัณฑิต 

มิถุนำยน 2563 1) เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและ
เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2) ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินทีร่ะบุไว้ใน 
มคอ.2 
3) มคอ.3,4,5,6 

C 9. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ 

1) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ

มิถุนำยน 2563 1) เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและ
เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการด าเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบ 

กำรศึกษำ หลักสูตร 
และองค์กรร่วมผลิต
บัณฑิต 

A 10. ปรับปรุงระบบและกลไกกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

1) สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ฝ่ำยวชิำกำรและ
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และ
หลักสูตร 

มิถุนำยน 2563 1) สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
2) เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและ
เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
3) รำยงำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
4) รำยงำนภำวกำรณ์มีงำนท ำ 
5) รำยงำนควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
หลักสูตร 
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