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 สถานศึกษามีนโยบายและความพร้อมในการจัดส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานต่างประเทศ โดยมีการเตรียมความพร้อม ให้ค าแนะน าปรึกษา และ
สนับสนุนในสิ่งท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษา 

1. นโยบายการจัดส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการ

ท างานให้ทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานขึ้น โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณบดี และส านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างานให้หน่วยงานจัดการศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและสถาบันอุดดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ท าให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะ 
และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระนักถึงความส าคัญในการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการน ารูปแบบสหกิจศึกษาไปใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ของแต่ละ คณะ/ส านักวิชา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อนหน่วยงานคณะและส านักวิชา/เครือข่าย/
บัณฑิต มีดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร ให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน ส่งเสริม
บัณฑิตเกิดการเรียนรู้  ประสบการณ์  วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมก้าวสู่ระบบการท างานพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะที่พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skill) ที่ตรงตามความต้องการ พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ สามารถจัดการเรียนการสอน 2. สถานประกอบการ ร่วมออกแบบ
ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learning Outcomes : Skill) พร้อมสู่การท างานจริง ร่วมพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการ ร่วมสอนให้ความรู้ แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 3. บัณฑิต มีทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill) 
เพ่ิมศักยภาพ สมรรถนะ ที่พร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง มีโอกาสได้ท างานก่อนจบ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น (Soft Skill) ค้นพบตัวเองจากการปฏิบัติงาน และมีช่องทางสู่ Entrepreneurs 

 
2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ สหกิจศึกษานานาชาติ  

โดยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต การให้นักศึกษาพบปะหารือร่วมกับสถานประกอบการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ปรับตัว ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ประเภทท่ี 3 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติดีเดน่ 
 

ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ดีเด่นระดับชาติ 
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2.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น ได้แก่  

1) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาททาง
สังคม เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นที่สามารถน าไปปรับใช้กับการท างานในสถานการณ์จริง 

2) ความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ  กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
ระหว่างประเทศ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การท าประกันสุขภาพก่อนเดินทาง และระเบียบการเข้าเมือง 
ของแต่ละประเทศ เป็นต้น 

3) เอกสารที่ ต้องใช้ ในการฝึกปฏิบั ติ  ได้แก่  หนั งสื อส่ งตั ว เข้ ารับการฝึกปฏิบั ติ  คู่ มื อ 
ฝึกปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2.2 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในต่างประเทศ เพ่ือ
มุ่งให้นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ สู่โลกแห่งการท างานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับต าแหน่งงานในอนาคต 

 
3. การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างานนานาชาติ 
มีการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับค าแนะน าในการเตรียมตัว การจัดเตรียม

เอกสารหลักฐาน ความรู้ แนวคิด หลักการ วิธีการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในระหว่างเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาระหว่างเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างทันท่วงที  โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานในการด าเนินการต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน 

 
4. สิ่งสนับสนุนแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ได้แก่ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน การพบปะหารือร่วมกับสถานประกอบการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าเดินทางและค่าครองชีพให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการในต่างประเทศ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน 

   

ภาพที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 
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 สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมให้กับการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ เช่น 
ความปลอดภัย ค่าครองชีพ การรักษาพยาบาล การประกันภัย (สุขภาพ/อุบัติเหตุ) เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ก่อนเข้าสู่การท างานในหน่วยงานและสถานประกอบการจริง 
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ ที่ได้ท าบันทึกความร่วมมือ
ข้อตกลงร่วมกันในหลากหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐฮังการี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ไต้หวัน มาเลเซีย และออสเตรีย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงาน ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เช่น จัดที่
พักที่มีมาตรฐานส าหรับนักศึกษาตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ มีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน มีอาหาร 2 มื้อต่อวัน 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมตามความเหมาะสม เป็นต้น  

 

   

ภาพที่ 2 แสดงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังได้ประสานความร่วมมืออันดีเพ่ือจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทุกปีการศึกษา อาทิเช่น 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 
College of Commerce, Catering and Tourism, Budapest Business School ประเทศฮังการี  โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง และมีอาจารย์นิเทศ
เดินทางไปนิเทศระหว่างการฝึกปฏิบัติ ส่วนมหาวิทยาลัยและสถานที่ประกอบการในประเทศฮังการี จะสนับสนุน
ที่พักที่มีมาตรฐานส าหรับนักศึกษาตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน อาหาร 2 มื้อต่อวัน  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศฮังการี รวมถึงอาจารย์และพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. โครงการ NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp ณ Pingshang Campus, National 
Pingtung University ประเทศไต้หวัน เพ่ือให้นักศึกษาได้น าทักษะวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence : AI) และการท างานด้วยหุ่นยนต์ (Robotics) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน และ
การอนุรักษ์พลังงาน โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะสนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง ส่วนมหาวิทยาลัย National Pingtung University จะสนับสนุน
อาจารย์และพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด มีที่พักที่มีมาตรฐานส าหรับนักศึกษาตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
ค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศไต้หวัน  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
นักศึกษาได้ทักษะวิชาการ แนวคิด ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และการท างานด้วย
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หุ่นยนต์ (Robotics) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งดา้นวิชาการท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

3. โครงการ Southeast Asian Technical and Vocational Education and Training : SEA-
TVET ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปฝึกประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศ  โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะสนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง และ SEA-TVET จะสนับสนุนอาจารย์และพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด มีที่พักที่มี
มาตรฐานส าหรับนักศึกษาตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการ ค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงใน PLN (Persero) Main Power Plant 
Unit in South Sumatera ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าแบบ Combine Cycle ท าให้นักศึกษาได้รับบทเรียนใหม่ๆ  
ได้เห็นการปฏิบัติงานจริง ในสถานที่จริง ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

 

  

ภาพที่ 3 การคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 
 

   

ภาพที่ 4 การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการต่างประเทศ 
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 ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงาน และโครงงานของนักศึกษา โดย
ดูผลย้อนหลัง 3 ปี 
การประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงราย ได้จัดท าแบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีการประเมินตามรายการประเมิน
ในแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา จ านวน 4 ด้าน (10 ข้อ) คือ  

1. ลักษณะส่วนบุคคล  
2. ความรู้ความสามารถ  
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
4. ผลส าเร็จของงาน  
โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ พอใช้ 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.01 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ ต้องปรับปรุง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงงานของนักศึกษา ผู้ประเมินจะเป็นผู้บริหารของสถาน
ประกอบการหรือพนักงานทีป่รึกษาของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงาน และโครงงานของนักศึกษา 

โดยดูผลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
 

ล าดับ ด้านการประเมิน 
ปี พ.ศ. 

เฉลี่ยรวม ระดับ 
2561 2562 2563 

1 ความสะอาดเรียบร้อยในการแต่งกายและ
การปรากฏกาย 

5 4.75 - 4.875 ดีมาก 

2 ความรู้ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 5 4.5 - 4.75 ดีมาก 
3 คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย 5 4.5 - 4.75 ดีมาก 
4 การตรงต่อเวลาและการรักษาเวลา 5 4.58 - 4.79 ดีมาก 
5 ความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทในการท างาน 

เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว 
5 4.5 - 4.75 ดีมาก 

6 ความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ 5 4.5 - 4.75 ดีมาก 
7 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขสถานการณ์

ที่เป็นปัญหา 
5 4.5 - 4.75 ดีมาก 

8 ความร่วมมือกับหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน 5 4.58 - 4.79 ดีมาก 
9 การเคารพกฎระเบียบของหน่วยงานและ

ผู้บังคับบัญชา 
5 4.83 - 4.91 ดีมาก 

10 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5 4.66 - 4.83 ดีมาก 
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จากข้อมูล สรุปความพึงใจของสถานประกอบการนานาชาติ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561–2563 พบว่าสถานประกอบการมีข้อคิดเห็นว่านักศึกษาสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีจุดเด่นด้านลักษณะส่วนบุคคลมากที่สุด คือ มีความเคารพกฎระเบียบของหน่วยงานและเคารพผู้บังคับบัญชา 
มีความสะอาดเรียบร้อยในการแต่งกาย และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ    
มีความตรงต่อเวลาและการรักษาเวลา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงมีความสามารถในด้านทักษะ มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานได้ดี ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติ
ต่อการปฏิบัติงานและโครงงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–2563 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
**หมายเหตุ** 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จึงงดการจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ ไป
ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ 
 

   จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ โดยได้มีการ

ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) ได้มีการด าเนินการโดย
จัดตั้งส านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน และได้ก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างานไปใน
ทิศทางเดียวกันของหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้น โดยให้เริ่มใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานตามภารกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการด าเนินงานจัดการศึกษาภายในประเทศตามมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมี
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศและนานาชาติ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย มีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มีการก ากับติดตามให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการก ากับ
ติดตามประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไก 
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ภาพที่ 5 แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบ WIL 
 
ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 5      

การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ระดับ 4) โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. กระบวนการก ากับติดตามก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างานมีประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ขัน้ตอน วิธีการและรูปแบบการด าเนินการแก่หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา ดังนี้ 
1.1 ก าหนดขอบเขตโครงการ/กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ

และรูปแบบการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ให้กับคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาวิชา 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การ

พัฒนาผู้เรียนภายใต้การจัดกิจกรรมบูรณาการกับการท างานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้   

1.3 หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด  

1.4 จัดส่งแผนโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต้อง รอการอนุมัติเพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรม 
2. กระบวนการระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2.1 ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาตามวันเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนนิงาน  

2.2 ติดตามความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยฝ่ายงานรับผิดชอบในส านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องได้ด าเนินการติดตามในรูปแบบจัดกิจกรรม
ประกวดผลงาน ตัดสินผลการด าเนินการที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรมในการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการ
ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบรางวัลสร้างขวัญก าลังใจ และเสริมสร้างพลังให้ทุกคณะสามารถขับเคลื่อนงาน 
WIL ในระดับคณะต่อไป 

3. กระบวนการสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.1 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU–WIL เพ่ือทบทวนการด าเนินงาน/

กิจกรรม/โครงการ โดยการน าข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ลงสู่นักศึกษาให้มีจุดเน้นตรง
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ตามอัตลักษณ์และคุณสมบัติของผู้เรียน รวมถึงการจัดท าคู่มือ เว็บไซต์ วีดีทัศน์ ให้มีการเคลื่อนไหวในการจัด
กิจกรรมของแต่ละคณะ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้รูปแบบ WIL  

3.2 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU–WIL เพ่ือทบทวนแผนยุทศาสตร์ 
CRRU–WIL (ประจ าปี)  

3.3 มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดท าร่างแนวปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 งบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.4 มีการส ารวจข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบกรอกข้อมูลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล WIL 
ของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา ในด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน เช่น 
รูปแบบ WIL ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/โปรแกรมจ านวนผู้เรียนในการเข้า
ร่วมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือจ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน 

3.5 มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ 4.0 โดยการให้คณะ/ส านักวิชา น าเสนอประกวดผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม “The Best 
Practice CRRU-WIL” และจัดท ารายงาน เพ่ือสรุปผล กิจกรรมจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน ระดับคณะ/วิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2563 และเชิดชูเกียรติหน่วยงานจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์
ความรู้ กระบวนการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างานระหว่างหน่วยงานจัดการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถน าไปปรับกระบวนการของแต่ละคณะ
ให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ในคณะ/ส านักวิชา 
 

 

ภาพที่ 6 แสดงการประกวดผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม “The Best Practice CRRU-WIL” 
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 มีผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้อาจารย์และบุคลากรรับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก การติดต่อประสานงานในการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  การให้ค าแนะน าและ
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระหว่างเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้อย่างทันท่วงที เช่น การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดท ารายงานข้อมูลนักศึกษา การติดต่อ
ประสานงาน การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานจากสถานประกอบกาที่ร่วมด าเนินการ รวมถึงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในต่างประเทศ  

จากการด าเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  ทั้งระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ สถานประกอบการกับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในการน าลงไปสู่การปฏิบัติ  มีสมรรถนะและทักษะที่
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

   

ภาพที่ 7 แสดงภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 
  

 

   
 
ภาพที่ 8 แสดงภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการกับนักศึกษา 
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ภาพที่ 9 แสดงภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา 
 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการท างาน รวมถึงเข้าใจบทบาท มีความพร้อมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในต่างประเทศ 
โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการด าเนินงานและถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศอีกดว้ย 
 

 มีจ านวนสถานประกอบการในต่างประเทศ และจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานนานาชาติ รวมถึงมีสถานประกอบการหลากหลาย (สถานประกอบการมีหลายประเภท/
เครือข่ายกิจการตั้งอยู่ในต่างประเทศ ฯลฯ) 
ในระยะเริ่มแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการจัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศในลักษณะ

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมภายหลังจากผ่านการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียน 
กระทั่งสามารถมีความรู้ในการใช้ภาษาเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งแล้ว การได้ผ่านประสบการณ์การเรียนในประเทศ
เจ้าของภาษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ภายใต้บรรยากาศของการใช้ภาษานั้นๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ และได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
ในต่างประเทศเพ่ือจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติในรูปแบบของสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มี
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 120 และมีสถานประกอบการในต่างประเทศ จ านวน 46 แห่ง  
ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 73 คน และมีสถานประกอบการในต่างประเทศที่ได้
ลงนามความร่วมมือ จ านวน 55 แห่ง ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 146 คน และมี
สถานประกอบการในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือ จ านวน 64 แห่ง ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือก จ านวน 153 คน และมีสถานประกอบการในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือ จ านวน 73 
แห่ง ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 169 คน และมีสถานประกอบการใน
ต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือ จ านวน 79 แห่ง และในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 190 คน และมีสถานประกอบการในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือ จ านวน 82 แห่ง  ซึ่งจากผล
การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนสถานประกอบการในต่างประเทศ และจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2562 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างานนานาชาติ 
120 73 146 153 169 190 

2. สถานประกอบการในต่างประเทศ 46 55 64 73 79 82 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อันได้แก่ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยการให้
นักศึกษาพบปะหารือร่วมกับสถานประกอบการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษา  
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าเดินทาง  
ค่าครองชีพ รวมถึงได้มอบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและแรงบันดาลใจของ
นักศึกษา และจากผลการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนสถานประกอบการในต่างประเทศ
เพ่ิมมากขึ้นในหลากหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐฮังการี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ไต้หวัน มาเลเซีย และออสเตรีย เป็นต้น 


