
การพฒันาหลกัสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

ทีเ่น้นผลลพัธ์การเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.วชัิย วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล
บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ



ประเดน็การเรียนรู้
1. แนวคดิหลกัการของหลกัสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

2. การพฒันาหลกัสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

3. การแปลงหลกัสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2564



1. แนวคดิหลกัการของหลกัสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

มารุต พฒัผล: 2564



หลกัสูตรข้ามศาสตร์

มารุต พฒัผล : 2564



หลกัสูตรทีม่กีารบูรณาการ
ศาสตร์หรืออนุศาสตร์
ตั้งแต่ 2 สาขาเข้าด้วยกนั

มารุต พฒัผล : 2564



บูรณาการคืออะไร
มีลกัษณะอย่างไร

มารุต พฒัผล : 2564



ท าให้เตม็ ท าให้สมบูรณ์  

สาโรช  บัวศรี. 2529: 7-8
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encyclopedia of Education)

บูรณาการ (Integration)

ผู้อ านวยการ โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง 
ปัจจุบันคือ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เม่ือ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2496



บูรณาการ (Integration)

การผสมผสานเช่ือมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึน้ไป
อย่างสอดคล้องเป็นระบบ ทั้งสาระและกจิกรรมการเรียนการสอน
การปฏิบัตใิห้เกดิความเช่ือมโยงอย่างสมบูรณ์ 
มีความสมดุลกบัความต้องการ ความสนใจ 
และเหมาะสมกบัผู้เรียน

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 293



มารุต พฒัผล : 2564

Weaving
ถกัทอ / สานเขา้ดว้ยกนั

Integration
บรูณาการ



ลกัษณะการบูรณาการ
1. บูรณาการภายในสาขาวชิา (Intradisciplinary)

- ผสมผสานเน้ือหาสาระต่างๆ ในสาขาวชิาเดยีวกนั

2. บูรณาการระหว่างสหวทิยาการ (Interdisciplinary)
- ผสมผสานเน้ือหาสาระระหว่าง 2 สาขาวชิา โดยยึดสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นแกนหลกั

3. บูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary)
- ผสมผสานเน้ือหาสาระตั้งแต่ 2 สาขาวชิาขึน้ไป โดยยึดสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นแกนหลกั

4. บูรณาการแบบข้ามสาขาวชิา (Transdisciplinary)
- ผสมผสานเน้ือหาสาระหลายสาขาเข้าด้วยกนั หลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
โดยไม่ยดึสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นแกน

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 292



สหวทิยาการ (Interdisciplinary)

การผสมผสานเน้ือหาสาระความรู้ระหว่างสาขาวชิาต่างๆ 
มาเช่ือมโยงให้สอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ 
และเรียงล าดบัเพ่ือจดัการเรียนรู้
โดยยดึสาขาหน่ึงเป็นหลกัและออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลลพัธ์การเรียนรู้ทีก่ าหนด

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 297



พหุวทิยาการ (Multidisciplinary)

ความคดิในลกัษณะทีไ่ม่แยกส่วน เห็นความสัมพนัธ์
ความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวชิาเช่ือมโยงกนัเป็นภาพรวม

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 364

- สห หมายความว่า ด้วยกนั, พร้อม, ร่วม, ร่วมกนั
- พหุ หมายความว่า มาก
- วทิยาการ หมายความว่า ความรู้แขนงต่างๆ 



พหุวทิยาการ (Multidisciplinary)
สหวทิยาการ (Interdisciplinary)

การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวชิา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
มาผสมผสานใช้ในการวเิคราะห์ วจิัย และสังเคราะห์
ขึน้เป็นองค์ความรู้ใหม่และพฒันาเป็นศาสตร์ใหม่ขึน้

สกอ.



ศาสตร์ / อนุศาสตร์
พจิารณาจากอะไร

มารุต พฒัผล : 2564



วธีิการแสวงหาความรู้
(Mode of Inquiry)

วธีิการแสวงหาความรู้
(Mode of Inquiry)

ทฤษฎี
(Theories)

ทฤษฎี
(Theories)

หลกัการ
(Principles)

หลกัการ
(Principles)

ความคิดรวบยอด
(Key Concepts)

ความคดิรวบยอด
(Key Concepts)

ความคิดรวบยอด
(Key Concepts)

มารุต พฒัผล: 2564

หลกัการ
(Principles)

ทฤษฎี
(Theories)

วธีิการแสวงหาความรู้
(Mode of Inquiry)

ศาสตร์ / 
อนุศาสตร์

- ศาสตร์ หมายความว่า ระบบวชิาความรู้



แนวทางการพจิารณาความสอดคล้องของหลกัสูตรพหุวทิยาการ

การพจิารณาหลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นหลกัสูตรพหุวทิยาการ
หรือสหวทิยาการหรือไม่น้ัน เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบัน 
เป็นผู้อนุมัติ โดยพจิารณาจากองค์ความรู้ของศาสตร์ทีส่ะท้อนความเป็น
พหุวทิยาการหรือสหวทิยาการ ซ่ึงศาสตร์ดังกล่าวเกดิจากการผสมผสาน
องค์ความรู้ ทฤษฎ ีหลกัเกณฑ์ และวธีิการแสวงหาความรู้ 
เป็นวทิยาการสาขาใหม่ทีม่ีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากศาสตร์เดิม

ที ่ศธ 0506(3)/3628 ลงวนัที ่4 เมษายน 2562



หลกัคดิการพฒันาหลกัสูตรพหุวทิยาการหรือสหวทิยาการ

1. ยดึจุดมุ่งหมายเพ่ือผลติบุคลากรทีม่สีมรรถนะใหม่
- คนที่มศีาสตร์หลายศาสตร์ในตนเอง
- คนที่มสีมรรถนะใหม่ มรีะบบคดิใหม่
- คนทีจ่ะไปแก้ปัญหาที่มคีวามซับซ้อนเพ่ือการพฒันาประเทศ

2. หาพนัธมติรทีม่ีความต้องการร่วมกนั

3. ไม่ควรท าเพ่ือแก้ปัญหาการบันทึก CHECO

มารุต พฒัผล: 2564



2. การพฒันาหลกัสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

มารุต พฒัผล: 2564



มารุต พฒัผล : 2564

การพฒันาหลกัสูตรข้ามศาสตร์
เร่ิมที่ตรงไหน



มารุต พฒัผล : 2564

Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี



คดิไปข้างหลงั

มารุต พฒัผล: 2564

มองไปข้างหน้าขณะนี้



PISA Education GPS / Science

http://www.oecd.org/pisa/data/

http://www.oecd.org/pisa/data/


PISA Education GPS / Mathematics

http://www.oecd.org/pisa/data/

http://www.oecd.org/pisa/data/


PISA Education GPS / Reading

http://www.oecd.org/pisa/data/

http://www.oecd.org/pisa/data/










มารุต พฒัผล: 2564

ปัญหา ปัญญา



Data science

มารุต พฒัผล: 2564

Education

Data science 
in

Education



มารุต พฒัผล: 2564



Neuroscience

มารุต พฒัผล: 2564

Education

Educational
Neuroarchitecture

Architecture



มารุต พฒัผล: 2564

Neuroarchitecture 
Applied in Children's Design

https://www.archdaily.com/



หลกัสูตร  คือส่ิงที่คาดหวงั
การจัดการเรียนรู้  คือส่ิงที่เป็นจริง
การวดัและประเมินผล
คือกระจกสะท้อนที่จะตอบโจทย์

ส่ิงที่คาดหวังกบัส่ิงที่เป็นจริง
วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564



Curriculum

Curriculum  Framework
Goals & Concepts

What  should  my  student’s  learn?

Assessment
Did  my  students  learn  it?

Pedagogy
How  should  my  students  learn?

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

1.  มุมมองจากผู้เรียน  (Demand  side)
- การวเิคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั
- ลกัษณะหลกัสูตรและการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปสร้างงานและประกอบอาชีพ

2.  มุมมองจากผู้สอน  (Supply  side)
- มุ่งเน้นศักยภาพของผู้ให้บริการ/มหาวิทยาลยัเป็นหลกั
- อาจจะไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเข้าสู่ตลาดงาน

ความเป็นเลศิหัวใจอยู่ทีผู้่เรียนส าคญัทีสุ่ด



3.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลกัสูตร
- การวจิัยเพ่ือหาความต้องการสร้างหลกัสูตรใหม่
- การประเมนิหลกัสูตรเดมิเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตร

4.  การพฒันาหลกัสูตรท าโดยคณะกรรมการ
ทีม่คีวามเช่ียวชาญเหมาะสมกบัหลกัสูตรทีจ่ะสร้าง

(ผู้จ้างงานได้คน  บัณฑติสร้างสรรค์งาน)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



การปรับปรุง

การประเมินการบริหาร

การพฒันา

การพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจร
Integrated  Curriculum  Development

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



ระบบการพฒันาหลกัสูตรและการสอน

การร่างหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร 

ส่ิงก าหนดหลกัสูตร 
รูปแบบหลกัสูตร
การตรวจสอบ           
คุณภาพหลกัสูตร
โดยผู้เช่ียวชาญ

การขออนุมัติ              
การประชาสัมพนัธ์
การวางแผนการใช้
การก าหนดงบประมาณ
การก าหนดทรัพยากร
การบริหารงานวชิาการ

การวางแผนการประเมิน
การวางแผนเกบ็ข้อมูล
การวเิคราะห์ข้อมูล
การรายงานผล

การปรับปรุง
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



ตรวจสอบ 
(Check)

ตรวจสอบ 
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

ปฏิบัติ
(Do)

วางแผน
(Re-plan)

วางแผน
(Plan)

สะท้อนผล
(Reflection)

สะท้อนผล
(Reflection)

มารุต พฒัผล : 2564

การพฒันาหลกัสูตรโดยใช้การวจิัยปฏิบัตกิาร
(Action Research for Curriculum Development)



การวจิัยและพฒันา (R&D) เพ่ือการพฒันานวัตกรรมหลกัสูตรและการเรียนการสอน

มารุต พฒัผล: 2564



นวตักรรมหลกัสูตร
- ใหม่ 
- มีประโยชน์ 
- มีคนต้องการ (เน้นสมรรถนะ)

โดยอาจเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึงหรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง

มารุต พฒัผล : 2564



มารุต พฒัผล : 2564

การศึกษาที่เน้นผลลพัธ์
(Outcome-based education)

การศึกษาทีก่ าหนดสมรรถนะและคุณลกัษณะของผู้เรียน
ว่าเม่ือจบหลกัสูตรหรือรายวชิาทีส่อนแล้ว
จะมีสมรรถนะและคุณลกัษณะอย่างไร 

แล้วจงึวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
เพ่ือให้ได้สมรรถนะและคุณลกัษณะดงักล่าว

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



สมรรถนะทักษะ

ความรู้

ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว้ด้วยความช านาญ

คุณลกัษณะ

มารุต พฒัผล: 2564



มารุต พฒัผล: 2564

การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจัดการศึกษา : ELO

การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร : PLO, Sub PLOs

การก าหนด KSA ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี

การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา : CLO

การเขยีนค าอธิบายรายวชิา

แนวทางการออกแบบหลกัสูตรทีเ่น้นผลลพัธ์

เรียบเรียง มคอ.2

การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO
การปรับปรุง



ปฏิบัติการก าหนด
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจดัการศึกษา

Educational Learning Outcomes : ELO

มารุต พฒัผล: 2564



บทปฏิบัติการที่ 1 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทางการศึกษา (ELO)

มารุต พฒัผล : 2564

แหล่งข้อมูล ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจัดการศึกษา

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัวเิคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจดัการศึกษาลงในตารางต่อไปนี้



มารุต พฒัผล : 2564

แหล่งข้อมูล ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจัดการศึกษา

พระราชบัญญัติการอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 มคีวามเช่ียวชาญตามสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทีส่ามารถสร้างสรรค์นวตักรรมทางวชิาชีพ 
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มวีนัิย
มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด ารงชีวติอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนทีม่คีวามหลากหลายอย่างมคีวามสุข

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร 
กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 

บทปฏิบัติการที่ 1 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ทางการศึกษา (ELO)

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัวเิคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัการจดัการศึกษาลงในตารางต่อไปนี้



ปฏิบัตกิารก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร

PLO, Sub PLOs

มารุต พฒัผล: 2564



บทปฏิบัตกิารที ่2 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร: PLO (เน้นสมรรถนะ)

มารุต พฒัผล : 2564

Stakeholder
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร : PLO

(เน้นสมรรถนะ)

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัสังเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับการจัดการศึกษาและความต้องการของ Stakeholder
แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรลงในตารางต่อไปนี้

ความต้องการ
ของ Stakeholders

ผลลพัธ์การเรียนรู้
ทางการศึกษา



มารุต พฒัผล : 2564

Stakeholder
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร : PLO

(เน้นสมรรถนะ)
ความต้องการ

ของ Stakeholder
ผลลพัธ์การเรียนรู้
ทางการศึกษา

มีความเช่ียวชาญตาม
สาขาวชิาการหรือวชิาชีพ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่
สามารถสร้างสรรค์
นวตักรรมทางวชิาชีพ 
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
เป็นคนดี มีวนัิย
มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ
ด ารงชีวติอยู่ร่วมกบับุคคล
อ่ืนทีม่ีความหลากหลาย
อย่างมีความสุข

1. ท าหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และสามารถปฏบิัติงานในสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
ร่วมกบัชุมชนได้

2. บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกบัศาสตร์แขนงอ่ืน
ในการปฏบัิติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

3. สร้างสรรค์นวตักรรมด้านการแพทย์แผนไทยทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้

ผู้รับบริการ

หน่วยงาน
ต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง

บุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถสูง
ทางด้านการแพทย์
แผนไทยประยุกต์

ให้บริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์

มีจิตอาสาท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม

บทปฏิบัตกิารที ่2 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร: PLO (เน้นสมรรถนะ)
ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัสังเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับการจัดการศึกษาและความต้องการของ Stakeholder

แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรลงในตารางต่อไปนี้



ปฏิบัติการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี

YLO

มารุต พฒัผล: 2564



บทปฏิบัติการที่ 3 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO (เน้นสมรรถนะ)

มารุต พฒัผล : 2564

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร : PLO
(น ามาจากบทปฏิบัตกิารที่ 2)

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัวเิคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปีลงในตารางต่อไปนี้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO
(เน้นสมรรถนะ)

ปีที ่1

ปีที ่2

ปีที่ 3

ปีที ่4



มารุต พฒัผล : 2564

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร : PLO
(น ามาจากบทปฏิบัตกิารที่ 2)

ผลลพัธ์การเรียนรู้รายช้ันปี : YLO
(เน้นสมรรถนะ)

ปีที ่11. ท าหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และสามารถปฏบิัติงานในสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
ร่วมกบัชุมชนได้

2.บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกบัศาสตร์แขนงอ่ืน
ในการปฏบัิติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

3. สร้างสรรค์นวตักรรมด้านการแพทย์แผนไทยทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้

1. ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้
2. ใช้กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบได้
3. เช่ือมโยงวถิีชีวติชุมชนกบัการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้
4. เช่ือมโยงความรู้ทางวทิยาศาสตร์กบัการแพทย์แผนไทยประยกุต์ได้
5. ใช้ศัพท์แพทย์ในบริบทการแพทย์แผนไทยประยกุต์ได้

ปีที่ 2

บทปฏิบัติการที่ 3 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO (เน้นสมรรถนะ)

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัวเิคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร แล้วก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปีลงในตารางต่อไปนี้



ปฏิบัติการก าหนด KSA
ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี
เพ่ือน าไปสู่ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา

มารุต พฒัผล: 2564



มารุต พฒัผล : 2564

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี
(KSA ใน 3 คอลมัน์นีจ้ะถูกน าไปจัดกลุ่มและก าหนดเป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา)

Knowledge Skills Attribute

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO
(เน้นสมรรถนะ)

ปีที ่1

ปีที ่2

ปีที่ 3

ปีที ่4

บทปฏิบัตกิารที ่4 การก าหนด KSA ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัการก าหนด KSA ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี ลงในตารงต่อไปนี้



บทปฏิบัตกิารที ่4 การก าหนด KSA ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี

มารุต พฒัผล : 2564

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัการก าหนด KSA ทีต่อบสนองผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี ลงในตารงต่อไปนี้

Knowledge Skills Attribute

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัช้ันปี : YLO
(เน้นสมรรถนะ)

ปีที ่1
หลกัภาษาองักฤษ (K1.1)
ศัพท์เบื้องต้นทาง
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (K1.2)
หลกัการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ
(K1.3)

ฟังภาษาองักฤษ (S1.1)
พูดภาษาองักฤษ (S1.2)
อ่านภาษาองักฤษ (S1.3)
เขียนภาษาองักฤษ (S1.4)
เขียนภาษาองักฤษเชิง
วชิาการ (S1.5)

ใฝ่เรียนรู้ (A1.1)
มุ่งมั่น (A1.2)

1. ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยประยกุต์ได้

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี
(KSA ใน 3 คอลมัน์นีจ้ะถูกน าไปจัดกลุ่มและก าหนดเป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา)



ปฏิบัตกิารก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา 

CLO

มารุต พฒัผล: 2564



บทปฏิบัติการที่ 5 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา : CLO

มารุต พฒัผล : 2564

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัสังเคราะห์ KSA ระดับช้ันปี แล้วก าหนดช่ือวชิา ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา และ KSA ของรายวชิา

ปัจจยัที่ท าให้เกดิผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา
(KSA ใน 3 คอลมัน์นีจ้ะน าไปเขยีนเป็นค าอธิบายรายวชิา)

Knowledge Skills Attribute

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา : CLO
(เน้นสมรรถนะ)

วชิาที่        ช่ือวชิา

1  

2  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา
(สังเคราะห์มาจาก KSA ในบทปฏิบัติที่ 4)



บทปฏิบัติการที่ 5 การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา : CLO

มารุต พฒัผล : 2564

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัสังเคราะห์ KSA ระดับช้ันปี แล้วก าหนดช่ือวชิา ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา และ KSA ของรายวชิา

ปัจจยัที่ท าให้เกดิผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา
(KSA ใน 3 คอลมัน์นีจ้ะน าไปเขยีนเป็นค าอธิบายรายวชิา)

Knowledge Skills Attribute

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา : CLO
(เน้นสมรรถนะ)

วชิาที่        ช่ือวชิา

1  

2  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา
(สังเคราะห์มาจาก KSA ในบทปฏิบัติที่ 4)

ภาษาองักฤษ
เพ่ือการเรียนรู้
ด้านการแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์

ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการแสวงหา
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ได้ (K1.1, S1.1, S1.2, S1.3,
S1.4, A1.1)

หลกัการฟังภาษาองักฤษ
หลกัการพูดภาษาองักฤษ
หลกัการอ่านภาษาองักฤษ
หลกัการเขียนภาษาองักฤษ 

ฟังภาษาองักฤษ
พูดภาษาองักฤษ
อ่านภาษาองักฤษ
เขียนภาษาองักฤษ

ใฝ่เรียนรู้

ภาษาองักฤษ
เชิงวชิาการ

ด้านการแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์

เขยีนเอกสารทางวชิาการเพ่ือน าเสนอ
ความรู้ ความคดิด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ได้ (K1.3, S1.5, A1.2)

หลกัการเขียนภาษาองักฤษ 
เชิงวชิาการ

เขียนภาษาองักฤษ
เชิงวชิาการ

มุ่งมั่น 



ปฏิบัติการเขียนค าอธิบายรายวชิา

มารุต พฒัผล: 2564



บทปฏิบัติการที่ 6 การเขียนค าอธิบายรายวชิา

มารุต พฒัผล : 2564

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัเขยีนค าอธิบายรายวชิาลงในตารางต่อไปนี้

รายวชิาช้ันปีที่ 1

รายวชิาที่ 1

รายวชิาที่ 2

รายวชิาที่ 3

รายวชิาที่ 4

รายวชิาที่ …

ค าอธิบายรายวชิา
(เรียบเรียงให้สอดคล้องกบั KSA ในบทปฏิบัตกิารที่ 5)

ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ



บทปฏิบัติการที่ 6 การเขียนค าอธิบายรายวชิา

มารุต พฒัผล : 2564

ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัเขยีนค าอธิบายรายวชิาลงในตารางต่อไปนี้

รายวชิาช้ันปีที่ 1

รายวชิาที่ 1

รายวชิาที่ 2

รายวชิาที่ …

ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ

ภาษาองักฤษ
เพ่ือการเรียนรู้
ด้านการแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์

ภาษาองักฤษ
เชิงวชิาการ

ด้านการแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์

ศึกษาวเิคราะห์หลกัการฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาองักฤษ  
ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาองักฤษ 
เพ่ือการแสวงหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ด้วยจิตใจใฝ่เรียนรู้

2(1-2-3)

ศึกษาวเิคราะห์หลกัการเขยีนเชิงวชิาการเพ่ือน าเสนอความรู้ ความคดิ
ด้านการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ปฏบัิติการเขยีนภาษาองักฤษ
เชิงวชิาการด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้ความมุ่งมัน่ของตนเอง

2(1-2-3)

ค าอธิบายรายวชิา
(เรียบเรียงให้สอดคล้องกบั KSA ในบทปฏิบัตกิารที่ 5)



เม่ือเขียนค าอธิบายรายวชิาแล้ว
น าไปเรียบเรียงเป็น มคอ.2

และเสนอหลกัสูตรตามขั้นตอนต่อไป

มารุต พฒัผล: 2564



มารุต พฒัผล: 2564

3. การแปลงหลกัสูตรสู่การจดัการเรียนรู้



การวเิคราะห์ภารกจิการสอน

น า  Main  concept  มาเขียนเป็นแผนทีค่วามคดิรวบยอด
วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564

ความคิดรวบยอดหลกั
Main  concept

วชิา  (Subject)



ความหมายของหน่วยกติกบัเวลาและการสอน

รายวชิา กระบวนการสร้างพลงัชุมชน 2(2 – 0 – 4)

หน่วยกติ    บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
เวลาเรียน

1 ปีการศึกษา มี  2  ภาคเรียน
1 ภาคการศึกษา มี  18  สัปดาห์
สอบกลางภาค/ปลายภาค 1 สัปดาห์
วนัหยุด/กจิกรรม 1 สัปดาห์
เวลาใช้สอนจริง มี  16 สัปดาห์

จ านวนช่ัวโมงที่ใช้สอนจริง
บรรยาย  =  16 x 2 = 32  ช่ัวโมง
ปฏิบัต ิ   =  0
ศึกษาด้วยตนเอง  =  16 x 4  =  64  ช่ัวโมง

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564



2532302  กระบวนการสร้างพลงัชุมชน    2(2-0-4)
Community  Empowerment  Process

ศึกษาความหมายขั้นตอนของกระบวนการพฒันาชุมชนแต่ละขั้นตอน

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการมีส่วนร่วม

การวเิคราะห์รูปแบบพฒันาชุมชนแบบต่างๆ  ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน

การสร้างรูปแบบการพฒันาชุมชนทีเ่หมาะสมกบัชุมชน

1

2 3 4

5

6

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564



2  (2 - 0  - 4)
16 x 16 x 16 x
32 0   64

1 2

3 4

5 6

Team – based Learning
Problem - based  Learning Research - based  Learning

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564

Project - based Learning



หน่วยการเรียนรู้

ความรู้ทีค่รบวงจรในเร่ืองหน่ึงทีน่ า Main concept มาเรียบเรียงกนั

แล้วก าหนดหัวเร่ือง (Theme) และจัดกจิกรรมการเรียนรู้

สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน

ผู้สอนเป็นผู้เอือ้อ านวยความสะดวก โค้ช และจัดการเรียนรู้

ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ตามผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning  outcome) ที่ก าหนด

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้

อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)

มารุต พฒัผล : 2564



แนวทางการจดัการเรียนรู้ส าหรับ  Active learning

Instructional  tools

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

Practical  exercise
Scenarios

Social  media
Scaffolding

Instruction  method

Cognitive
Coaching
Power  question

Guided  decision
Informal  lecture
Formal  lecture

Story, Case  based, 
Task  based

Raw data, information,
Slider,  Reading

Creating

Evaluating

Analyzing

Applying

Comprehending

Remembering



การออกแบบการจดัการเรียนรู้ Active Learning

Key concepts

On task activities

Learning style

Cognitive style

Technology efficiency

Social & Culture

Learning design

Mentoring & Coaching

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

Competency

Empowerment evaluation

Learning process

Moral & Ethics

Classroom management

Equity



การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

มารุต พฒัผล : 2564



การจัดการช้ันเรียน (Classroom management)

การดูแลและปกครองผู้เรียน
การจัดสภาพและบรรยากาศ
การอ านวยความสะดวก
การก ากบัดูแลให้มีระเบียบวนัิย

มารุต  พฒัผล :  2564



วนัิย 2 ด้าน

มารุต  พฒัผล :  2564



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



การประเมินที่เสริมพลงัตามสภาพจริง

Empowerment  
Evaluation

มารุต  พฒัผล. 2564



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)

3. ผู้เกีย่วข้อง

1.  ตนเอง

2. ผู้สอน

การปฏิบตัิ การทดสอบ

การสังเกต รายงานตนเอง
การส่ือสาร

ก่อนเรียน หลงัเรียน
ระหว่างเรียน

ติดตามผล

สะท้อนผล



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com
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