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แบบฟอร์มโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ 

 
 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

งานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมกลมกลืนระหว่างการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์  (Experimental Learning) โดยเน้นประสบการณ์ที่ ได้รับจากการปฏิบัติ งานจริงในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถน าทักษะความรู้ทางวิชาการจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะการท างาน และทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการท างานจริงนอกห้องเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ
ร่วมมือเชิงลึกระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างานและสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและมี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ (องค์กรผู้ใช้บัณฑิต) และตลาดแรงงาน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาแบบครบถ้วนกระบวนการ 

2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา และ
สามารถน าความรู้ไปด าเนินงานสหกิจศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการท างานของนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

 วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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6. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร 35 
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 5 

รวมทั้งสิ้น 40 
 
7. งบประมาณ 

ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,620 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  จากแหล่งงบประมาณ 
โครงการการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีการจัดสรรค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 1 ท่าน 
- บุคลากรภาครัฐ ชั่วโมงละ 1000 บาท จ านวน 7 ชั่วโมง เป็นเงิน 7,000 บาท 

7,000 

2 ค่าเดินทางวิทยากร 
- จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 250 กิโลเมตร 
  ( 250*4 เป็นเงิน 1000 บาท ) 
- จากจังหวัดก าแพงเพชร ถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 250 กิโลเมตร 
  ( 250*4 เป็นเงิน 1000 บาท ) 

2,000 

3 ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 คืน 1,500 
4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 5 ท่าน 

( 600*5 เป็นเงิน 3,000 บาท ) 
3,000 

5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรมและวิทยากร  จ านวน 40 คน (1 มื้อ มื้อละ 100 บาท) 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 40 คน (2 มื้อ มื้อละ 35 บาท) 
- ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 40 คน (3 มื้อ มื้อละ 10 บาท) 

8,000 

6 ค่าพาหนะและค่าเชื้อเพลิงส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 
- จากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 140 กิโลเมตร 
  ( 140*4 เป็นเงิน 560 บาท ) 
- จากจังหวัดก าแพงเพชร ถึง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 140 กิโลเมตร 
  ( 140*4 เป็นเงิน 560 บาท ) 

1,120 
 

7 ค่าเอกสารการอบรม (40 เล่ม เล่มละ 50 บาท) 2,000 
รวมทั้งสิ้น 24,620 
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8. ลักษณะการฝึกอบรม/ก าหนดการ 

8.1) ลักษณะการฝึกอบรม  
1. ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
2. มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 
3. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงาน

สหกิศึกษา 
4. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการเจรจา 
5. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
6. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา 
7. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การนิเทศงานและการสอนงาน 
8. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 
9. มาตรฐานการวัดและประเมินผล: กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
10. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา   

 
8.2) ก าหนดการ 

ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น 

และช่วยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศร่วมกับสถำนประกอบกำร” 
--------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  
ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
08.00 – 08.15 ลงทะเบียน 
08.15 – 08.20 เปิดประชุมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถาน
ประกอบการ” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

08.20 – 08.30 ประชุมหารือท าความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
08.30 – 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความหมาย ความส าคัญ และแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
(Cooperative and Work Integrated Education)”  
วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางในการจัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใน

รูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education)” 
วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

14.00 – 16.30 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การออกแบบแผนการเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education)” 
วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9.1) ผลผลิต/ผลลัพธ์     

อาจารย์พัฒนางานจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

 

9.2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
รูปแบบตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน

กระบวนการการด าเนินงานจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน 
- ผู้เข้าอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมอยู่ในระดับมาก 

คน 
 
 
 

ระดับ 

25 
 
 
 
4 

 
10. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน, แหล่งข้อมูล, เครื่องมือ, วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั
การศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

เอกสารการอบรม/
วิทยากร 

วิธีการจัดการการจดั
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ใน
รูปแบบสหกจิศึกษา 

การบันทึกรายละเอยีดการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

มีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับ 4 

2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
และขั้นตอนในการ

เอกสารการอบรม/
วิทยากร 

สร้างกระบวนการและ
ขั้นตอนในการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 

การสร้างโมดลูการ
ปฏิบัติงาน/กระบวนการ
และขั้นตอนในการนเิทศ
งานสหกิจศึกษาและการ

ปฏิบัติตามโมดูลที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

นิเทศงานสหกิจศึกษา 
และการบูรณาการ
การเรยีนกับการ
ท างานของนักศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

3. เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะ
คณาจารย์นิเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารการอบรม/
วิทยากร 

การปฏิบัติงานในฐานะ
คณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน 

การจัดท าแผนการนิเทศ
นักศึกษา 

ปฏิบัติงานตามแผน/
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
ร้อยละ 80 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานและการนิเทศ
งานจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการนิเทศงาน
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานได้ตามมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานและสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงกำร 
(อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี) 

หัวหน้ำงำนสหกิจศึกษำ 
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ลงชื่อ ..................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 


