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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำร
ท ำงำน (Work–Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education: Co-op) 

                                (ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตวับ่งช้ี      ผลลพัธ์ 

กำรคิดรอบปี  ปีกำรศึกษำ 2562 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 การพฒันาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL เป็นการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างานซึ่งเป็นการเรยีนรู้
เชงิประสบการณ์ทีช่่วยใหน้ักศกึษามโีอกาสในการประยุกต์ความรูท้กัษะการท างาน และทกัษะ
เฉพาะที่ส ัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จ ักชีวิตที่แท้จริงของการท างาน และพัฒนาทักษะที่สถาน
ประกอบการต้องการให้มอียู่ในตวับณัฑติ ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบั
การจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน (Work-integrated Learning, WIL) เพื่อเป็นการ
พฒันาสมรรถนะของบณัฑติของมหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์ให้มคีุณภาพและมคีุณลกัษณะทีต่รงกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน 

Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op) ที่
ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 เท่ากบั รอ้ยละ 50 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่บูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) 
ตามสตูร 
 
 จ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–

Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: 
Co-op)  x 100 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 

รอ้ยละจ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคูก่บัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative 

Education: Co-op)    x 5 

 รอ้ยละ 50 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มหีลกัสูตรที่บูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL จ านวน 8 หลกัสูตร และหลกัสูตรที่มีระบบสหกจิศกึษา (Co-
operative Education: Co-op) จ านวน 18 หลกัสูตร ทัง้นี้มหาวทิยาลยัได้ท าบนัทกึตกลงความ
ร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการในการร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรการเรยีนการสอน และส่งเสรมิสนับสนุน
การจดัการศกึษา เช่น หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจค้าปลีก คณะ
บรหิารศาสตร ์ ร่วมกบั บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยหลกัสตูรหลกัสตูรทีม่กีาร
จดัการเรยีนการสอนควบคู่กบัการท างาน และหลกัสตูรทีม่รีะบบสหกจิศกึษามดีงันี้ 
 

คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

เทคโนโลยกีารเกษตร          
จ านวน 7 หลกัสตูร 

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
นวตักรรมเกษตร (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562)  

✓  

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาสตัว
ศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

 3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ประมง (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

 4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

เทคโนโลยกีารเกษตร          
จ านวน  7 หลักสูตร 
(ต่อ) 

5. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคนิคการสตัวแพทย ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2558) 

 ✓ 

6. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

7. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยี
การอาหาร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

 ✓ 

คณะบรหิารศาสตร ์ 
จ านวน 5 หลกัสตูร 
 

8. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการ
จดัการ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

9. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
การตลาด (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

10. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
การจดัการธุรกจิคา้ปลกี (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 
 

✓  

11. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุงพ.ศ. 2558) 
 

 ✓ 

12. หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 
 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสีุขภาพ 
จ านวน 1 หลกัสตูร 

13. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  

 ✓ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม     
จ านวน 5 หลกัสตูร 

14. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

15. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 ✓ 

16. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
อตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

17. หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิา
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2561) 

 ✓ 

18. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ
อตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

คณะศลิปศาสตร ์ 
จ านวน 2 หลกัสตูร 

19. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

20. หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) 
 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

คณะศกึษาศาสตร์
และนวตักรรม
การศกึษา จ านวน 6 
หลกัสตูร 

21. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

22. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

23. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

24. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

25. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

26. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

จ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-
operative Education: Co-op) 

26 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด 49 

รอ้ยละของจ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบั
การท างาน Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา 
(Co-operative Education: Co-op) 

(26/49) x 100 = 53.06 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 
53.06  

  x 5 = 5.306  
 50 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 4 คะแนน 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 5.1-1-1 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 

(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562)  

มกส. 5.1-1-2 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-3 มคอ. 2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาประมง (หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-4 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-5 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทย ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-6 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทาง
การเกษตร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

มกส. 5.1-1-7 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 

มกส. 5.1-1-8 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-9 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-10 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-11 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-12 มคอ. 2 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 5.1-1-13 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ดจิทิลั (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  
มกส. 5.1-1-14 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-15 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
มกส. 5.1-1-16 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

และระบบอตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-17 มคอ. 2 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
มกส. 5.1-1-18 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

และระบบอตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-19 มคอ. 2 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 
มกส. 5.1-1-20 มคอ. 2 หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
มกส. 5.1-1-21 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-22 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-23 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-24 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-25 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-26 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั การ
บรกิารวชิาการ และการประกนัคุณภาพ และ
มาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
   1. นางสาวสุพตัรา บุไธสง 
   2. นางธรีารสัม ์ผลไชย 
   3. นางปุณญณุช จนัทรส์มุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


