โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต (New S-Curve)
เนื่องจากในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าแบบก้าว
กระโดด ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้บริการจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
สมัยใหม่ รัฐบาลจึงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเทศไทย 4.0 เพื่อเร่งสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการกาหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย ออกเป็น 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อช่วย
ในการขับเคลื่อนประเทศและสามารถย่อตอดธุรกิจบริการแบบเดิมให้เป็นธุรกิจบริการ New S-Curve ได้ตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
เพื่อเป็นการรองรับนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจึงเห็นความสาคัญใน
การเร่งดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้ สร้างงาน เป็นสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มีการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร และระบบในการจัดการเรียน
การสอน ให้สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีนโยบายให้โปรแกรมวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ 10 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม จั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน ( WorkintegratedLearning : WIL)
สภาพปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Based Learning : WIL) เป็นการผสม
กลมกลืนระหว่างการเรีย นรู้เชิงประสบการณ์ (Experimental Learning) จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ (Work - based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาทักษะความรู้ทางวิชาการจากห้องเรียน
ประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะการทางาน และทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ได้เรียนรู้ชีวิตการทางานจริง
นอกห้องเรียนก่อนสาเร็จการศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือออกแบบวิธีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรให้อยู่
ในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา
ตัวชี้วัดโครงการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชารายวิชา ไม่น้อยกว่าคณะละ 4 รายวิชา (โดย
แสดงถึงจานวนชั่วโมงในการออกปฏิบัติงาน/ศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 30% ของเวลา
เรียน)

OUTCOME
นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบ WIL ทาให้เกิดประสบการณ์และทักษะทาง
วิชาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา อาจารย์มีทักษะการทางานที่ตรงกับสาขาวิชา
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
IMPACT
รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทาให้แนวโน้มใน
การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ดีขึ้น และการมีเครือข่ายร่วมมือกับสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรหลักที่เปิดทาการเรียนการสอนและปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการในการ
จัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) ในระดับ
หลักสูตร จานวน 5 หลักสูตร และมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จานวน 13
เครือข่ายความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตบัณฑิตจานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1) โรงแรมในเครือ IHG (Intercontinental Hotels Group)
2) โรงแรม The Zign Hotel
3) Long Beach Garden Hotel & Spa
4) โรงแรม Chakungrao Riverview
2. หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1) บริษัทราชาเฉาก๊วย จังหวัดกาแพงเพชร
2) บริษัทอินโนเวตจากัด จังหวัดราชบุรี
3) จานงฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
3. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิตจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1). บริษัท บิ๊ก โซล่าเซลล์
2) บริษัท อี โฟร์ ซี. อินโนเวชั่น
3) เอ็ม เอ เซอร์วิส สามง่ามจากัด
4. หลักสูตรการภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตจานวน 3 แห่ง
5. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลับราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด มีจานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตจานวน 3แห่ง ประกอบด้วย
1) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
2) สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
3) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

มีจานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา จานวน 10 คน ประกอบด้วย
หลักสูตรการท่องเที่ยงและการโรงแรม
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
หลักสูตรชีววิทยา
อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์สุรชัย มูลมวล
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์น้าฝน สะละโกสา
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
ในปี การศึกษา 2562 มหาวิทยาลั ยมีนโยบายสนับสนุนให้ แต่ล ะคณะ ทาการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยการจัดการเรียนการสอนเชิงบู รณาการ
กับการทางาน (WIL) ในระดับรายวิชา คณะละอย่างน้อย 4 รายวิชา โดยให้งบประมาณสนับสนุนแต่ละคณะ
จานวน 42000 บาท โดยมีรายะเอียด ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนให้ อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา จานวน 6
รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการจัดค่ายวิชาการสาหรับครูประถมศึกษา และวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา
2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนให้ อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับ
รายวิชา จานวน 4 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาเทคนิคการสารวจภาคสนามสาหรับงานภูมิสารสนเทศ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และวิชาภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
3. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา จานวน 3
รายวิชา ได้แก่ วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเงินและการธนาคาร และวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ออกแบบกราฟิก
4. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนให้ อยู่ในรูป แบบ WIL ในระดับ
รายวิชา จานวน 1 รายวิชา คือ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา
จานวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และวิชาการ
จัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด มีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับ
รายวิชา จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ออกแบบกราฟิก วิชาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร และวิชาการบัญชีต้นทุน 1

ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทางานเพื่อให้มี
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ตอบสนองยุ ทธศาสตร์ช าติและความต้องการที่ห ลากหลายของประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
มี ข้อ
ผลดาเนินงาน
มาตรฐาน
 1 มหาวิทยาลัย
จากยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
มีระบบและ พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อรองรับนโยบายและเพื่อการ
กลไกส่งเสริม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ให้มีการจัดทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือจึงเห็นความสาคัญในการเร่งดาเนินการ
แผนจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
เรียนรู้แบบ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
บูรณาการกับ ของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ การสร้างงาน เป็นสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง
การทางาน
และยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงได้จัดทาโครงการ “ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นเลิศทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร รวมทั้งระบบในการจัดการเรียน

หลักฐาน
มรภ.กพ.5.1-1-1
เงื่อนไขการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน (WIL)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา
2562
มรภ.กพ.5.1-1-2
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน

มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ที่ตอบสนองต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
อนาคต และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และได้
เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยการปรับรูปแบบ/วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน (WIL) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีระบบและกลไกใน
การดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน ประจาปีการศึกษา 2562 (มรภ.กพ.5.1-1-1)
2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562 (มรภ.กพ.
5.1-1-2)
3. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ จัดทาแผนบริหารจัดการการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2562 (มรภ.กพ.5.1-1-3) และทุกคณะจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานระดับคณะ (มรภ.กพ.5.1-1-4)
4. คณะกรรมการฯ ร่วมกับตัวแทนคณะประชุมหาแนวทางในการ
ดาเนินงานการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน โดยจัดงบประมาณ
สนับสนุน ดังนี้
4.1 สนับสนุนให้คณะดาเนินการจัดทา WIL ในระดับหลักสูตร จานวน 4
หลักสูตร หลักสูตรละ 250,000 บาท ประกอบด้วย หลักสูตรการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์แม่สอด
4.2 สนับสนุนให้คณะดาเนินการจัดทา WIL ในระดับรายวิชา จานวน 6
คณะ คณะละ 42,000 บาท ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด
5. มหาวิทยาลัยกาหนดให้แต่ละคณะรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผน โดยจัดทาปฏิทินให้แต่ละคณะมีการรายงานความก้าวหน้า
ต่อคณะกรรมการฯ (มรภ.กพ.5.1-1-5)
6. มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ (มรภ.กพ.5.1-1-6)
7. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินงาน และหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา และจัดทาแผนการดาเนินงานสาหรับอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มรภ.กพ.5.1-1-3
แผนบริหารจัดการ
การเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปี
การศึกษา 2562
มรภ.กพ.5.1-1-4
แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางานคณะ
วิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา
2562
มรภ.กพ.5.1-1-5
ปฏิทินการดาเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทางาน
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา
2562
มรภ.กพ.5.1-1-6
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทางาน

หลักฐาน

เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
(WIL) ของมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนด มหาวิทยาลัย
ได้มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนดังกล่าว ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ทาหน้าที่กากับ ติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับ WIL ของ
มหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (มรภ.กพ.5.1-2-1)
2. ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ/หน่วยงาน จะต้องติดตามการดาเนินงานของ
หลักสูตรและรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน ตามกาหนดการปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ/หน่วยงาน กากับติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรการกับการทางานของหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ตามกาหนดการ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน (มรภ.กพ.5.1-2-2)
4. คณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน รวบรวมผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ของ
ทุกคณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(มรภ.กพ.5.1-2-2)
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางานระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด

รวม

6
6
3
2

1
3
3
1

16.67
50.55
100
50

5
3
1

83.33
50.00
0
50

11
6

11
2

100
33.33

4

0
66.67

34

21

61.76

13

38.24

คิดเป็นร้อยละ

คณะ

จานวนหลักสูตรที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน

2

ผลดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ



เกณฑ์
มาตรฐาน
มีการกากับ
ติดตามให้ทุก
คณะ
ดาเนินการ
เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

จานวนหลักสูตรที่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน

ข้อ

จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
แผน

มี

มรภ.กพ.5.1-2-1
ปฏิทินการดาเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทางาน
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา
2562
มรภ.กพ.5.1-2-2 ผล
การดาเนินงานตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรการกับ
การทางาน

มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าผลการดาเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางานระดับหลักสูตรของแต่ละคณะ ในปีการศึกษา 2562 มี
คณะที่สามารถที่สามารถดาเนินงานตามแผนละบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน
ได้ครบทั้ง 100% จานวน 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะครุศาสตร์


3

มีการกากับ
ติดตามให้ทุก
คณะประเมิน
ความสาเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนที่
กาหนด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน (มรภ.กพ.5.1-3-1) ได้กาหนดให้คณะ
กากับ ติดตามให้ทุกหลักสูตรประเมินความสาเร็จตามของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน และรายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน ต่อมหาวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา จากนัน้
คณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ต้องประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานจากรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ของทุกคณะ/หน่วยงาน ซึ่งในปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มีการดาเนินการกากับ ติดตามให้ทุกคณะ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนด ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ทาหน้าที่ กากับและติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
(มรภ.กพ.5.1-3-1)
2. ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินโครงการ โดย
ละเอียดตามประเด็นตัวชีว้ ัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ในแผนฯ เมื่อแต่ละคณะ/
หน่วยงาน ดาเนินงานตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาส่งแบบรายงานผลการประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน ต่อคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
(มรภ.กพ.5.1-3-2)
3. คณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน รวบรวมผลประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน ของทุกคณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านรองอธิการบดีฝา่ ย
วิชาการ (มรภ.กพ.5.1-3-2)
ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
คณะ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
 

มรภ.กพ.5.1-3-1
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ
การทางาน
มรภ.กพ.5.1-3-2 ผล
การดาเนินงานตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรการกับ
การทางาน

มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
เทคโนโลยี 1) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
อุตสาหกร การเรียนรู้แบบบูรณาการกับ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
รม
การทางานของหลักสูตร
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ฝึกสหกิจ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
2) เพื่อกากับติดตามการ
จัดการการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน ของ
หลักสูตร
วิทยาการ เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มีส่วน
จัดการ
ร่วมในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน
เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทางานใน
รายวิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาส 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ตร์และ
เรียนการสอนแบบบูรณา
เทคโนโลยี การกับการทางานของ
หลักสูตร

หลักฐาน







ร้อยละของหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางาน
จานวนหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL



จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ WIL



ร้อยละของหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ฝึกสหกิจ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และผู้ใช้บัณฑิต
2. เพื่อกากับติดตามการ
ร้อยละของหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางานของหลักสูตร กับการทางาน
มนุษยศาส เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มีส่วน จานวนหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
ตร์และ
ร่วมในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL
สังคมศาส จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตร์
กับการทางาน
เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มีการ จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบ
แบบ WIL
บูรณาการกับการทางานใน
รายวิชาที่เปิดสอน
ครุศาสตร์ 1) พัฒนาระบบและกลไก
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
การสร้างภาคเครือข่ายความ เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ร่วมมือในการพัฒนา













มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
กาแพงเพ
ชรแม่สอด

หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้
บัณฑิต
2) สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน สถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติงานจิง
(SIL School Integrated
Learning)
1) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการสอน
แบบเชิงบูรณากับการทางาน

หลักฐาน

จานวนโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ร่วมทา
MOU



จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



ร้อยละของหลักสูตรที่จัดทาแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
2) เพื่อกากับติดตามการ
ร้อยละของหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
จัดการการเรียนรู้แบบบูรณา แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การกับการทางาน ของ
การทางาน
หลักสูตร

รวมจานวนตัวชี้วัด

22








12

10

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ผลประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
บริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ของแต่ละคณะในปีการศึกษา
2562 ซึ่งมีจานวนตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด พบว่า ในภาพรวมการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดสามารถดาเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55
และไม่สามารถดาเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.55 รายละเอียด
แสดงตามเอกสารแนบ


4

มีการนาผลไป
ปรับปรุง
ระบบและ
กลไกตามข้อ
1

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการได้จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน และประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน พบว่า
ในปีการศึกษา 2562 ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ WIL ของมหาวิทยาลัย
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด (มรภ.กพ.5.1-4-1)
กล่าวคือ

มรภ.กพ.5.1-4-1
ผลการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับ WIL
ของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
2562

มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
1. มีจานวนหลักสูตรที่ดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1.1 หลักสูตรการท่องเที่ยงและการโรงแรม
1.2 หลักสูตรชีววิทยา
1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
1.4 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
2. มีจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน จานวน 24
รายวิชา จากคณะต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 คณะครุศาสตร์ จานวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการจัดค่าย
วิชาการสาหรับครูประถมศึกษา และวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา ยกตัวอย่าง
เช่น วิชาเทคนิคการสารวจภาคสนามสาหรับงานภูมสิ ารสนเทศ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และวิชาภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
2.3 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเงินและการธนาคาร และวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับ
การออกแบบกราฟิก
2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 รายวิชา คือ วิชาพีชคณิต
เชิงเส้น
2.5 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จานวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น
วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และวิชาการ
จัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด จานวน 4 รายวิชา ได้แก่
วิชาการจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับ
การออกแบบกราฟิก วิชาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร และวิชาการบัญชี
ต้นทุน 1
3. มีอาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกปฏิบตั ิงานกับสถานประกอบการ จานวน 9 คน
ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา หลักสูตรการท่องเที่ยงและการโรงแรม
3.2 อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ หลักสูตรชีววิทยา
3.3 อาจารย์สุรชัย มูลมวล หลักสูตรชีววิทยา
3.4 อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
3.5 อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
3.6 อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
3.7 อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
3.8 อาจารย์น้าฝน สะละโกสา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
3.9 อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
4. มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จานวน 13
เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
4.1 หลักสูตรการท่องเที่ยงและการโรงแรม จานวน 4 เครือข่าย
ประกอบด้วย

หลักฐาน

มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

1) โรงแรมในเครือ IHG (Intercontinental Hotels Group)
2) โรงแรม The Zign Hotel
3) Long Beach Garden Hotel & Spa
4) โรงแรม Chakungrao Riverview
4.2 หลักสูตรชีววิทยา จานวน 3 เครือข่าย ประกอบด้วย
1) บริษัทราชาเฉาก๊วย จังหวัดกาแพงเพชร
2) บริษัทอินโนเวตจากัด จังหวัดราชบุรี
3) จานงฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
4.3 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน จานวน 3 เครือข่าย ประกอบด้วย
1). บริษัท บิ๊ก โซล่าเซลล์
2) บริษัท อี โฟร์ ซี. อินโนเวชั่น
3) เอ็ม เอ เซอร์วิส สามง่ามจากัด
4.4 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จานวน 3 เครือข่าย ประกอบด้วย
1) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
2) สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
3) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

โดยผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
พบว่า ในปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสในการเพิม่ ความรู้
และทักษะวิชาชีพจาก
การปฏิบัติงานจริงก่อน
สาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด

1. จานวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
2. จานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
2. เพื่อเพิ่มทักษะทั้งทาง 1. จานวนอาจารย์ที่เข้า
วิชาการและวิชาชีพ
ร่วมฝึกปฏิบัติงานกับ
ให้กับอาจารย์ของ
สถานประกอบการ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นการสร้าง
1. จานวนเครือข่ายความ
เครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมมือในการพัฒนา
กับสถานประกอบการทั้ง คุณภาพบัณฑิต
ภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เป้าหมาย
- ไม่น้อย
กว่า 4
หลักสูตร
- ไม่น้อย
กว่า 24
รายวิชา
- ไม่น้อย
กว่า 4 คน
- ไม่น้อย
กว่า 12
หน่วยงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
 






มี

ข้อ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานผลการดาเนินโครงการ ตามแผน
บริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ที่ทุกคณะรายงานต่อ
คณะกรรมการ พบว่ามีปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน และ
ข้อเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุง ดังนี้
1. สถานประกอบการ/เครือข่ายความร่วมมือยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีในการจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการกับการทางาน
2. ตารางเรียนของนักศึกษาและตารางสอนของอาจารย์ยังไม่เอื้ออานวยต่อ
การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนในรายวิชา
อื่นในภาคเรียนเดียวกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการกับการ
ทางาน
หลังจากที่คณะกรรมการจัดประชุมประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานของปีการศึกษา 2562 เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานของ
ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63 จากการประชุมได้แนวทางในการ
ปรับปรุง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการกับการทางาน
2. มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาปรับแผนการเรียน
และตารางเรียนของนักศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการออกฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะเพิ่มขั้นตอนการดาเนินงานใน
ระบบและกลไกตามข้อ 1 โดยเพิ่มขั้นตอนหลังจากข้อ 3 โดยให้แต่คณะที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ มาร่วมประชุมเพื่อปรับแผนการเรียนและตารางเรียน
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ได้โดยไม่กระทบต่อการเรียนในรายวิชาอื่นๆ
โดยระบบและกลไกสาหรับการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ จัดทาแผนบริหารจัดการการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา
3. คณะกรรมการฯ ร่วมกับตัวแทนคณะประชุมหาแนวทางในการ
ดาเนินงานการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน โดยจัดงบประมาณ
สนับสนุน ดังนี้
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หลักฐาน

3.1 สนับสนุนให้คณะดาเนินการจัดทา WIL ในระดับหลักสูตร ตามที่
กาหนดในแผน
3.2 สนับสนุนให้คณะดาเนินการจัดทา WIL ในระดับรายวิชา ตามที่
กาหนดในแผน
4. มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับ
คณะและหลักสูตร ประชุมเพื่อปรับแผนการเรียนและตารางเรียนของ
นักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยกาหนดให้แต่ละคณะรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผน โดยจัดทาปฏิทินให้แต่ละคณะมีการรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการฯ
6. มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย โดยการพิจารณาจากคณะ
7. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินงาน และหาแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนา และจัดทาแผนการดาเนินงานสาหรับอนาคต
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นั้น มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่การดาเนินการตาม
ระบบกลไกในข้อที่ 4 โดยหลักการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ทาการปรับ
แผนการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
ชั้นปีที่ 3 เรียนในรายวิเฉพาะของสาขาวิชา เพื่อให้ง่ายต่อการจัดตารางเรียน
และให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดตารางเรียนเป็นแบบ
Block-course ให้นักศึกษาเรียนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์ที่ 8 และในสัปดาห์ที่ 8-15 ให้นักศึกษาออกฝึกปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการแบบเต็มเวลา และหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ปรับ
ตารางเรียนของนักศึกษาโดยให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด
ตารางเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในช่วงวันจันทร์ และวันอังคาร และ
วิชาในสาขาให้อยู่ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้
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มีแนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับ
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ในการดาเนินงานจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรได้เริ่มดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2561
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New S-Curve) และได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการฯ ได้
กาหนดปฏิทินเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรที่ได้รับงบประมาณในการ
จัดการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้หลักสูตร
อื่นสามารถนาไปปรับใช้ได้ ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น

มรภ.กพ.5.1-5-1
ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การ
ดาเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตร
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ผลดาเนินงาน
นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมสามารถเข้าปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการภายหลังจากสาเร็จการศึกษาได้ทันที
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สามารถจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ไปฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตรชีววิทยา มีรูปแบบในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
สาหรับคณะครุศาสตร์ที่ทุกหลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะมีการส่งนักศึกษาร่วมสังเกตการสอนและร่วม
ฝึกสอนจริงในโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนการออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอีกหนึ่งรูปแบบ และทางคณะได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงสามารถถือเป็นแนวปฏิบัติและแนวทางในการ
ดาเนินการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน โดยคณะครุ
ศาสตร์ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ออกมาในรูปแบบของการดาเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ในชื่อ “ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจ
น้อง” และโครงการการประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ และเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์
มาตรฐานผลงานและความสามารถของนักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่งมีผลงานการ
ประกวดสื่อการสอนที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล
รวมทั้งหมด 9 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทสื่อประสมหรือ
สื่ออื่น ๆ และประเภทสื่อเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของทุก
หลักสูตร เพื่อนาไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หลักสูตรละ 5 ผลงาน
รวม 55 ผลงาน
มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางการดาเนินงานของแต่ละ
หลักสูตร เพื่อจัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานให้หลักสูตรอื่นๆ ในปี
การศึกษา 2563
แต่อย่างไรก็ตามจากการที่มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการ
จัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานนั้น ทาให้คณะครุศาสตร์มี
แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานดังนี้ ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ร่วมจัดกิจกรรมและและโครงการการประกวดสื่อการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
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วิชาชีพ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และสนับสนุน
การนาผลงานของนักศึกษาเสนอในงานประชุมวิชาการในระดับต่างๆ
อีกทั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร โดย
กาหนดให้มทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated
Education : CWIE) (มรภ.กพ.5.1-5-1) ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานของมหาวิทยาลัยในลาดับ
ต่อไป

การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

4 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
: รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
โทรศัพท์ : 095 354 225
E-mail :

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดาเนินงาน : อาจารย์สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
โทรศัพท์ : 097 235 9351
E-mail : s.toommee@gmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………........

