
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต (New S-Curve) 

 
 เนื่องจากในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าแบบก้าว
กระโดด ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้บริการจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
สมัยใหม่ รัฐบาลจึงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเร่งสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย ออกเป็น 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือช่วย
ในการขับเคลื่อนประเทศและสามารถย่อตอดธุรกิจบริการแบบเดิมให้เป็นธุรกิจบริการ New S-Curve ได้ตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  
 เพ่ือเป็นการรองรับนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจึงเห็นความส าคัญใน
การเร่งด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ 
สร้างงาน เป็นสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มีการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร และระบบในการจัดการเรียนการสอน ให้
สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีนโยบายให้โปรแกรมวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated 
Learning : WIL) ร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเทียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ รับผิดชอบโดยโปรแกรม
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รับผิดชอบโดยโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ รับผิดชอบโดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  รับผิดชอบโดยโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 
 และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ ให้
ครบทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรยังมีนโยบายให้คณะต่างๆ ทั้ง 6 คณะ ได้
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL) ร่วมกับสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย 
 1. คณะครุศาสตร์ 
 2.  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. คณะวิทยาการจัดการ 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 



 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เชี่ยวชาญและมีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละสาขา
วิชาชีพ ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา รูปแบบและวิธีในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WIL) ให้ถูกต้อง เป็นแบบ 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
ทักษะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม 
 4. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านให้สามารถน ามาถ่ายทอด
และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม 
1. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL) ร่วมกับ
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 
  

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
1 กิจกรรมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1  
 - มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงแรมในเครือ IHG (Intercontinental 

Hotels Group) เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
- ได้ประสานกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วยโรงแรมในเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ The Zign Hotel และ Long Beach Garden Hotel & Spa 
และโรงแรมในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมชากังราว ริเวอร์ วิว โดยจะท าการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 
- จัดตารางเรียนในภาคเรียนท่ี 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL 

 

2 กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร ไตรมาสที่ 3  
3 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนในรปูแบบ WIL ไตรมาสที่ 2–3 
แผนการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
1 ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 20 รายวิชา และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL 

จ านวน 9 รายวิชา ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการช่วงกลางเดือนมกราคม – ต้นเดือน
เมษายน 2562 และภาคฤดูร้อน มีรายวิชาทั้งสิ้น 4 รายวิชา และด าเนินการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ WIL จ านวน 4 รายวิชา ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการช่วงเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2562 เมื่อรวมทั้ง 2 ภาคเรียน มีรายวิชาทั้งสิ้น 24 รายวิชา จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
WIL จ านวน 13 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 54.17   

ไตรมาสที่ 2–3 

2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 
คน เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการปฏิบัติ สามารถน าไปสอนนักศึกษาได้ และน าองค์
ความรู้ที่มีถ่ายทอดสู่สถานประกอบการ 

ไตรมาสที่ 2–3 

ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการ อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา 



2 กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการของอาจารย์ อ.ยุชิตา กันหามิ่ง 
3 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนในรปูแบบ WIL ผศ.การันต์ เจรญิสุวรรณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 นักศึกษามีทักษะการปฏบิัติงานจากสถานประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีทักษะการท างานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาเพิ่มขึ้น 
3 หลักสตูรมคีู่ความร่วมมือท่ีร่วมกันพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
4 นักศกึษามีโอกาสไดร้ับการจา้งงานหลังจากส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น 
สัดส่วนของความส าเร็จในปัจจุบนั 
 ร้อยละ 15 

 
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
1 คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมร่วมกับคณาจารย์เพื่อจัดหาผู้ประกอบการ คัดเลือกนักศึกษาท่ี

เหมาะสมกับโครงการ ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1  

 - โครงการพัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
2 ติดต่อประสานงาน และช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง

รายละเอียดโครงการให้แก่นักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
ไตรมาสที่ 1  

3 ส่งหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรู้ปแบบการท างาน ไตรมาสที่ 1  
แผนการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
1 การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ (MOU) ไตรมาสที่ 1  
2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน 

- ศึกษาดูงานและการฝึกปฎิบัติการด้านการแปรรูปอาหาร    
- ศึกษาดูงานและการฝึกปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
- ศึกษาดูงานและการฝึกปฎิบัติการด้านการผลิตสัตว์เชิงพาณิชย์ 

ไตรมาสที่ 1  

3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเฉาก๊วยพร้อมบริโภคในระดับอุตสาหกรรม 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและโรงงานอาหาร 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหาร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพเพื่อการพาณิชย์ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ 

ไตรมาสที่ 1  

4 ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไตรมาสที่ 2  

5 ประชุมคณะท างานเพื่อสรุปภาพรวม และเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ไตรมาสที่ 2  
ผู้รับผิดชอบ 
1 อ.สุวิชญา  บัวชาติ 
2 อ.สุรชัย  มูลมวล 
3 อ.นิภัชราพร  สภาพพร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



1 นักศึกษามีทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบัอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการภาคเอกชน 
2 โปรแกรมวิชามีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบณัฑิตกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
3 สร้างโอกาสการมีงานท าให้แก่นักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
สัดส่วนของความส าเร็จในปัจจุบนั 
 ร้อยละ 10 

 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
1 หลักสตูรประชุมวางแผนการเรยีนและวางแผน MOU ไตรมาสที่ 1  
 - ด าเนินการ บันทึกข้อตกลง ( MOU) กับบริษัท บิ๊ก โซล่าเซลล์ จ ากัด, บริษัทเอ็มเอ เซอร์วิส สาม

ง่าม ,บริษัท อีโฟร์ซี อินโนเวช่ัน 
- ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามรายวิชาสู่บริษัทท่ีได้บันทึกข้อตกลง(MOU) 

 

 

 
 กิจกรรมด าเนินการข้อตกลง( MOU) กับบริษัทบิ๊ก โซลา่เซลล ์
  
 

 
 กิจกรรมด าเนินการข้อตกลง( MOU) กับบริษัทเอ็มเอ เซอร์วิส สามงา่ม 
  



 

 
 กิจกรรมด าเนินการข้อตกลง ( MOU) บริษัท อีโฟร์ซี อินโนเวช่ัน 
  

แผนการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
1 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี เป็นเวลา 2 เดือน  
2 ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามรายวิชาสู่บริษัทท่ีได้บันทึกข้อตกลง(MOU)  
3 หลักสูตรติดตามการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ  
4 อาจารย์ นักศึกษาและสถานประกอบการได้ท าการวิจัยร่วมกัน  
5 ประเมินผลการเรียนการสอน  
ผู้รับผิดชอบ 
1 อาจารย์จารุกิตติ์  พิบูลนฤดม    
2 ผศ.ดร.เทพ   เกื้อทวีกุล       
3 อาจารย์ภาคิณ   มณีโชติ          
4 อาจารย์อัษฏางค์  บุญศรี          
5 ผศ.วรวุฒิ   บุตรดี              
6 อาจารยส์าวนิวดี  คลังสดีา         
7 อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน มีทักษะฝีมือท่ีสูงขึ้น 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และภาคผลิตและบริการในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ในส่วนราชการและเอกชน 
สามารถประกอบอาชีพด้านพลังงานได้ 

สัดส่วนของความส าเร็จในปัจจุบนั 
 ร้อยละ 25 

 
 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

แผนการด าเนินกิจกรรม 
1 กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการโลจสิติกส์ในสถานประกอบการ  ไตรมาสที่ 1  
2 กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการท างานในสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1  
3 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1  
4 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานการตลาดในสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1  



5 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการท างานในกระบวนการโลจสิติกส์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1  
6 กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านโลจสิติกส ์ ไตรมาสที่ 2  
7 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 2  
8 กิจกรรมเรียนรู้/ฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 2  
9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานด้านโลจิสติกส ์ ไตรมาสที่ 2  
กจิกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
1 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการท างานในกระบวนการโลจสิติกส์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1  
 - การอบรมฝึกปฏิบัติฝีมือแรงงานสาขาเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน และสาขาเทคนิค

การขับรถยนกสินค้าอย่างปลอดภัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ช้ันปีที่ 3 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

 

 

 
 

 
2 กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านโลจสิติกส ์ ไตรมาสที่ 1  
 - การอบรม "การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 

1" ใน ง าน  MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018 วั น ที่  11 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 ณ 
หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด วิทยากรโดย อาจารย์ธนาศักดิ์ เสน
ค า ประธานอนุกรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และอาจารย์สมรวม มงคลแก้ว 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ ยานยนต์และก่อสร้าง สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 

 



 

 
 

 
3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1  
 - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และพิธีเปิดเปิดป้ายศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตากเป็นประธานในพิธี 

 

 

 
 

 
  

แผนการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 



1 กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการโลจสิติกส์ในสถานประกอบการ   
2 กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการท างานในสถานประกอบการ  
3 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ  
4 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานการตลาดในสถานประกอบการ  
5 กิจกรรมเรียนรู้/ฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน  
6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานด้านโลจิสติกส ์  
ผู้รับผิดชอบ 
1 อาจารยส์ุธิดา ทับทิมศร ี
2 อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
3 อาจารย์น้ าฝน สะละโกสา 
4 อาจารย์ภคัพล รื่นกลิ่น 
5 อาจารย์ธนวทิย์ ฟองสมุทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ได้เครือข่ายความร่วมมือสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2 หลักสตูรมีการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ WIL โดยร่วมกับสถานประกอบการ 
3 บุคคลากรไดเ้ข้าร่วมฝึกปฏิบตัิ/เรยีนรู้กระบวนการในการท างานในสถานประกอบการ 
สัดส่วนของความส าเร็จในปัจจุบนั 
 ร้อยละ 33.33 

 
สรุปร้อยละในการด าเนินการในปัจจุบัน ร้อยละ 20.83 

 
2. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL) ร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 เพ่ือเป็นการปรับปรุง/พัฒนา หรือออกแบบวิธีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดท า
การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาให้อยู่ในรูปแบบ WIL โดยก าหนดให้แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ WIL คณะละไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา โดยในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ WIL จะต้องมีจ านวน
ชั่วโมงในการออกปฏิบัติงานหรือศึกษาเรียนรู้การท างานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ
ของแต่ละรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียนทั้งหมด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งสามารถน าทักษะ
วิชาชีพต่างๆ ที่ได้รับจากการท างานมาบูรณาการในการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 
 ซึ่งความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ นักศึกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานในสถานประกอบการจริง สามารถบูรณาการโดยน าความรู้และทักษะทั้งภาค
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และจะ
เป็นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
 ตัวอย่างของรายวิชาที่จัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น 

รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คณะ 

3542503 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิทยาการจัดการ 
3531101 การเงินและการธนาคาร อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา วิทยาการจัดการ 



3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก 

อาจารย์มนตรี ใจแน่น วิทยาการจัดการ 

5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5722104 การบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์ ผศ.ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน  

และอาจารย์จตุรงค์ ธงชัย 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5722105 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3562507 การจัดการธุ รกิ จด้ วย เทค โน โลยี

สารสนเทศ 
อาจารย์สันติ คู่กระสังข ์ ก าแพงเพชรแม่สอด 

3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ก าแพงเพชรแม่สอด 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ภชิสา ปัทมภูวนนท ์ ก าแพงเพชรแม่สอด 
3522102   การบัญชีต้นทุน 1 อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจ ู ก าแพงเพชรแม่สอด 

 
 
ปีงบประมาณ 2562 
 และในปีงบประมาณ 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มีนโยบายให้หลักสูตรที่เปิดท า
การเรียนการสอนที่สอดคล้องและตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเร่งสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือช่วยในการ
ขับเคลื่อนประเทศและสามารถย่อตอดธุรกิจบริการแบบเดิมให้เป็นธุรกิจบริการ New S-Curve ให้ท าการ
เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบ/วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL) ร่วมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ของบัณฑิต โดยได้เขียนข้อเสนอโครงการส่งไปยังส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
 1. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (แม่สอด) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ 
 3. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-degree) 


