
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) 6508000013 50,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 30 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่: 3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) คือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับ

1) เพ่ือส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา 
(WIL) 

P2 



ประสบการณ์การทำงาน มีแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง มีทางเลือกเป็นอิสระ
ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือสาขาวิชา และบริบทในพ้ืนที่ของสถานศึกษาและสภาพ
จริงแต่ละแห่ง โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ เน้นการประกันผลการดำเนินงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
(Learning Outcomes) ให้เกิดความเป็นเลิศในแต่ละบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว จึงส่งเสริมความให้แก่คณาจารย์ 
เพ่ือนำไปปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 

2) เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (WIL) 
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (WIL) 
 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
-  เกิดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานระดับรายวิชา (WIL) 
- คณาจารย์ได้รับความรู้และเห็นถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชา (WIL) 

- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงการ
ปฏิบัติงานตามศาสตร์สาขา
ของตนเอง 

เชิงปริมาณ  

   1. จำนวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) ไม่น้อยกว่า 

5 (รายวิชา) 

   2. ในหนึ่งรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานระดับรายวิชา (WIL) ต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

10 (คน) 

เชิงคุณภาพ   

   1. คณาจารย์สามารถสรุปความรู้การเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (ของผู้เข้าอบรม) 

เชิงเวลา  

   1. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น  ภายใน  30  กันยายน  2565 1 (โครงการ) 
 
 



 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565 

กิจกรรม ผลผลติ 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. กิจกรรม
สนับสนุน
งบประมาณการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน 
(WIL) 5 รายวิชา 

2 ครั้ง 35,000    35,000 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 5,000     

2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน 
(WIL) 5 รายวิชา 

1 ครั้ง 15,000    15,000   1 ครั้ง 15,000     

รวม  50,000    50,000 1 30,000 2 20,000 0 0 0 0 
 
 
 
 



 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) หลักสูตรที่สนใจจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) 
2) เกิดจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) ระดับรายวิชาอย่างน้อย 5 รายวิชา 
3) นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงตามศาสตร์สาขาของตนเอง 
 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 
- ประเมินความสำเร็จของ
โครงการ 

- คณาจารย์ที่ตกลงจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานระดับรายวิชา (WIL) 

- บันทึกข้อความขอสนับสนุน
งบประมาณการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชา (WIL) 

- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงานระดับ
รายวิชา (WIL) อย่างน้อย 

- 5 รายวิชา 

กิจกรรมที่ 2  
- ประเมินความสำเร็จของ
โครงการ 

- คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) 
- นักศึกษาที่ผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทำงานระดับ
รายวิชา (WIL) 

- แบบประเมิน AAR 
 
 
 
- ใบงานสรุปความรู้ในรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) 

สรุปผลการประเมินแบบ AAR 
คณาจารย์สามารถตอบคำถาม
แบบประเมินได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 
 
- ตามท่ีรายวิชาจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(WIL) กำหนด ซึ่งในแต่ละรายวิชา
ต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
รายวิชาละ 

- ร้อยละ 80 (ของผู้เข้าอบรม) 
 
 
 
- 10 คน 

 
 



 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต ) 

 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

8, งบอุดหนุน 50,000 กิจกรรมที่ 1   35,000  บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  24,000  บาท  (วิทยากร 10 คน*600 
บาท* 4 ชม. ) 
ค่าใช้สอย  3,750  บาท  (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 บาท*ระยะทาง) 
ค่าวัสดุ  7,250  บาท  (ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 50 ชุด* 60 
บาท  =3,000  บาท  ,  ค่าหมึก = 2,450,  ค่ากระดาษ A4 = 
1725,  กระดาษบรูฟ = 75) 
กิจกรรมที่  2  15,000  บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  9,600  บาท(ค่าวิทยากร 4 คน*600 บาท* 
4ชม) 
ค่าใช้สอย  5,950  บาท  ของเบิกเพียง  5,400  บาท   
(อาหารว่าง  35  บาท  2  มื้อ ๆ จำนวน  35  คน /อาหาร
กลางวัน  100  บาท  1  มื้อ  จำนวน  35  คน)   
 

   
   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 1. การจัดโครงการพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมรูปแบบ
ออนไลน์ 

   

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับ
รายวิชา (WIL) 

  * 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ 

ด้านอื่น ๆ..การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-2019 วางโครงการไว้ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ได้ 

  

  

  

  

  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      

 


