
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563   
 



คำนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการทางานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาไดจ้ัดให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบงาน
สหก ิ จศ ึ กษาขอ งมหาว ิ ทย าล ั ย  ข ั บ เ คลื่ อนกา รด ำ เน ิ น ง านต ามย ุ ทธศ าสตร ์ มหาว ิ ท ย าลั ย 
ราชยะลาในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ระยะ 4 ปี ระหว่างปี
การศึกษา 2563- 2566 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน สำหรับ
ปีการศึกษา 2563 มีการกำหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงานครอบคลุมพันธกิจในยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ นโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้
แผนงานดังกล่าว  เพื่อกำหนดทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ของคณะและหลักสูตร  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรพจน์  แซ่หลี)  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 



ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

"สร้างพลังปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้"  
 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

 “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” 
คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร  
ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

"เก่งไอที มีจิตอาสา สื่อสารภาษามลายูกลางได้"  
 
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ภูมิปัญญา 
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 
2. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ภูมิธรรม 

1. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รัก(ษ์)องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2. มีคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
3. มีน้ำใจ อุทิศตน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง 
 
ภูมิฐาน 

1. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู 
2. มีสุนทรียและค่านิยมท่ีดี 
3. มีทักษะในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 
4. มีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 
พันธกิจของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) ของมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงานให้นักศึกษา  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน  



มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กองบริการ
การศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ

การเกษตร
การศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะครุศาสตร ์

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อมในการทำงาน และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ  
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และผู้ใช้บัณฑิต  
3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยุทธศาสตร์ที่ 1  

"การพัฒนาคุณภาพการศึกษา"  
 

โครงสร้างการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เป้าหมายผลผลิต 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560–2579 ) ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย คือ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  10  ป ี
พศ.  2561  -  2580 

 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ที ่ 1   

บัณฑิตมีสมรรถนะตามความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่ 2   
ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• โครงการพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะและ
เป็นมืออาชีพ 

• โครงการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ
และทักษะในศตวรรษแห่งอนาคต 

• โครงการส่งเสริมความ เป็นเลิศทางวิชาชีพ
ของ นักศึกษา 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (WIL) 

• โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษและ
เทคโน โลยีสารสนเทศ 

• โครงการส่งเสริมการ พัฒนานวัตกรรมของ 
นักศึกษา 

• โครงการพัฒนาหลักสูตร 
• โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• โครงการเสริมสร้างพลัง เครือข่ายเพ่ือ

พัฒนาการ เรียนรู้เชิงพ้ืนที่ 
• โครงการพัฒนา Platform เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ของเครือข่ายวิชาชีพครู 

 
 
  
 
 
 
 
 





สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE) เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการน ำความรู้ไป
ทดลอง ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทำให้นักศึกษามี
สมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง (สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม : 2562)  

โดย CWIE เป็นคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

1. การกำหนดประสบการณ์ก่อน การศึกษา (Pre-course Experience) 
2. การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 
3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
4. การฝึกงานที่เนน้การเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน ( Cognitive 

Apprenticeship or Job Shadowing) 
5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม(Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 
7. การบรรจุใหท้ำงาน หรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริง ภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 
 

ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษาจะได้รับจาก CWIE  
1. ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจาก CWIE  

1) ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเชื่อมโยงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
ทาให้ บัณฑิตมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability)  

2) เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการไปนิเทศงานหรือทางานกับภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาหลักสูตร หรือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการเพ่ือ ร่วมกันพัฒนา หรือต่อยอดภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

 

2. ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจาก CWIE  
1) ได้แรงงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ  
2) ได้ความรู้ แนวคิด และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา  
3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่ และอาจเกิดการจ้างงานทันที  
 

3. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจาก CWIE  
1) ได้พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทักษะทางวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะในการ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Soft skill) เป็นการเพ่ิมศักยภาพ สมรรถนะ ที่พร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริง  
2) มีโอกาสได้งานทำก่อนจบภาคการศึกษา  



จากประโยขน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยมีการจัดรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษา  และวิชาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาให้นักศึกษาทุกหลักสูตร  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามความพร้อมและ
ความต้องการ ผ่านระบบและกลไกการดำเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย  

 
เป้าหมายของแผนงาน 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Work-integrated  Learning : WIL)  
2. หลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการภายนอกต่อหลักสูตรทั้งหมด  
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม  Wil  และ  สหกิจ 
4. จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated  Learning : WIL)  

40 

2. ร้อยละของ หลักสูตรที ่ร ่วมกับ สถานประกอบการ ภายนอกต่อ
หลักสูตร ทั้งหมด 
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3. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม  Wil  และ  สหกิจ 50 
4. จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 40 

 
 

 
 
 
 
 
 


