
การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการและสร�างชุดวิชาในระบบคลังหน�วยกิต 
วิธีการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานศาสตร�บูรณาการข�ามรายวิชา  

2 กันยายน 2565 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร�  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

มณฑล ฐานุตตมวงศ�



สามารถให้เทียบโอนผลการเรียนในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ทั้งจากสถาบันเดียวกันหรือ

ต่างสถาบัน รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

มาตรา ๘ (๑) : การจัด 
การศึกษาให้ยึดหลัก  
การศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชน 

มาตรา ๑๕ : กำหนดการ
จัดการศึกษาสามรูปแบบ

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542



แนวทางระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562



มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

• จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายไม่ว่าแบบให้ปริญญาหรือแบบไม่ให้ปริญญา เพื่อส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

• การนำผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ สมรรถนะ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้เพื่อขอรับคุณวุฒิตามระดับ ให้

เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา



วัตถุประสงค์ของระบบคลังหน่วยกิต



แนวทางจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต

ผู้เรียน 
• ไม่จำกัดอายุ 
• ไม่จำกัดเวลา 
• สะสมหน่วยกิตได้จากหลายสถาบัน

1 2 3 4 5

คณะ 
ต้นสังกัด

คณะ 
กรรมการ 
การศึกษา

คณะกรรมการ 
บริหาร 
(ก.บ.ม.)

สภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

คณะกรรมการ 
วิชาการ 
(ก.ว.ช.)

ขั้นตอนการขออนุมัติ
เปิดรายวิชาในระบบ
คลังหน่วยกิต มก.



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในระบบคลังหน่วยกิต

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์



เกษตรกร/ประชาชน

มก. พัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นิสิตเต็มเวลา 

• จาก ม.6 / ปวช. 

• ปวส. เทียบโอน 

• ต่อยอดปริญญา

สมาชิกคลังหน่วยกิต 

บุคคลทั่วไป 

Re-skill 

Up-skill 

New-skill 

สะสมหน่วยกิต 

เทียบโอนสู่ปริญญา

ฐานข�อมูลสารสนเทศนิสิตเชื่อมโยงระบบคลังหน�วยกิต

มุ�งสร�างผู�ประกอบการรุ�นใหม�ที่มีฐานคิดทางวิทยาศาสตร� สามารถบูรณาการความรู�สู�นวัตกรรม

โครงการสร�างบัณฑิตพันธุ� ใหม� มก.







ปรับตัวไว ไหวพริบดี มีจินตนาการ ประสานสิบทิศ คิดการใหญ่ 

ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิต พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เผชิญการเปลี่ยนแปลง

Re-skill/Up-skill/New-skill



Subjects Integrated Synchronization (SIS)

สร�างเสริมประสบการณ� ผสานศาสตร�แผ�นดิน พลิกผันอนาคต



หลักสูตร 

ปริญญาตรี

SIS-Model Education
พื้นฐาน วท.บ. แกนศาสตรบ์รูณาการ

วท.บ. 
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  + English  
Exit Exam

 + กิจกรรมนิสิต 
เสริมหลักสูตร

120 หน่วยกิต 
(ปวส.เทียบโอน 40)
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ECHNOLOGY

cience ประกอบกิจการยุคใหม่

เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ

ศาสตรพ์ระราชาทางสิง่แวดลอ้ม

เกษตรยั่งยืน

เข้าใจเข้าถึงชุมชน



YL0\SLO

ปทีี ่1 
พื้นฐานวิทย์ 

+  

ศึกษาทั่วไป 
+  

เลือกเสรี 

ปทีี ่2 
พื้นฐานวิทย์ 

+  

แกนศาสตรบู์รฯ 
+  

ศึกษาทั่วไป 

ทราบซึ้งรากเหง้าวิถีเกษตรกรไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาประยุกต์วิทยาการ

สรรค์สร้างนวัตกรรมร่วมสมัยคำนึงวิถีชีวิต บูรณาการทรัพยากรนำสู่สังคมยั่งยืน

[4 รายวิชา 6 หน่วยกิต] [5 รายวิชา 9 หน่วยกิต]

[4 รายวิชา 13 หน่วยกิต] [5 รายวิชา 16 หน่วยกิต]

SIS-I : ในน้ำมีปลาในนามีขา้ว SIS-II : หวานเป็นลมขมเป็นยา

SIS-III : ฝนทั่งให้เป็นเข็ม SIS-IV : ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

ภาคต้น ภาคปลาย
จัดการเรียนการสอนด�วย SIS-Model Education: หมวดวิชาเฉพาะบังคับ 44 หน�วยกิต  
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•การเกษตรเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน



I D

KU

IDKU



ตัวอย่างแผนการสอนรูปแบบผสมผสานศาสตร์บูรณาการข้ามรายวิชา

เรียนสนุก จุดประกาย ท�าทายคนกล�า สร�างฝ�นเป�นจริง





ประเด็นที่พบบ่อยในการเสนอขอเปิดชุดวิชา

• ที่มา เป�าหมาย และความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

• ความสอดคล�องของวัตถุประสงค�และผลลัพธ�ของชุดวิชา (PLO) 

• โครงสร�างรายวิชาและระดับของเนื้อหาของชุดวิชา/รายวิชา 

• ความสอดคล�องและการถ�ายทอดผลลัพธ� (CLO) สู�แผนการสอน

PLO รายวิชา CLO Course Description  
& Outline

ชุดวิชาเฉพาะเลือกสำหรับนิสิต (Degree) และผู�เรียน (�Non Degree)



• โจทย์/ความต้องการ: จากสังคม ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน


• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน: มีพื้นความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ ความพร้อม


• วัตถุประสงค์/ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO): ของชุดวิชาที่มุ่งหวัง (เชิงประจักษ์)


• รายวิชา/เนื้อหา/หน่วยกิต: เหมาะสมต่อการสอน-ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้


• ทีมผู้สอน/เครือข่ายความร่วมมือ: ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา


• วิธีสอน/รูปแบบ/กิจกรรม: บูรณาการความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ พัฒนา
แนวคิด ฝึกฝนทักษะ สร้างสรรค์นวัตกรรม (ด้วย SIS Model Education) 


• การประเมินผล: Project based (Formative & Summative) Assessment

Backward Design
แนวทางพัฒนาชุดวิชา Non Degree



Stakeholders’ Need & Requirements

ยุทธศาสตร�ชาติ / กระทรวง / มหาวิทยาลัย /  
  หน�วยงานที่ให�การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (AACSB)

คณะ / ภาควิชา

สถานประกอบการ / ผู�ใช�บัณฑิต / สภาวิชาชีพ

ศิษย�เก�า / ผู�เรียน

21st Century Skills /  
  Lifelong Learning



หลักสูตร  
Non Degree

องค์ประกอบ เนื้อหา วิธีการ ขั้นตอน 
ที่ทำให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ 
คุณลักษณะ ตรงตามวัตถุประสงค์ 

สิ่งที่ผู้เรียนแสดงออก 

เมื่อจบหลักสูตรนั้น (PLO) 

• เป้าหมายต้องชัด 
• ปฏิบัติได้จริง 
• เห็นพัฒนาการ 
• วัดผลได้

Not only know…  
 But be able to do.



PLO ชุดวิชา

วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 วิชาที่ 3 วิชาที่ 4

CLO 1 CLO 1 CLO 1 CLO 1

CLO 2 CLO 2 CLO 2 CLO 2

CLO 3 CLO 3 CLO 3 CLO 3

วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 วิชาที่ 3 วิชาที่ 4

Course description Course description Course description Course description

Course outline Course outline Course outline Course outline

CLO รายวิชา

วัตถุประสงค�ชุดวิชา 
(ความต�องการของผู�ใช�)



ชุดวิชาธุรกิจกล�วยไม�

• สร�างผู�ผลิต ผู�ประกอบการที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง 

• พัฒนาทักษะ ความคิด ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 

• มองเห็นภาพธุรกิจกล�วยไม�ครบวงจร 

• ใช�ความรู� ความสามารถ ทักษะไปต�อยอดสร�างธุรกิจใหม� หรือนำไปใช�บริหาร
จัดการ วางแผนในสถานประกอบการ

ผลลัพธ�การเรียนรู�ของชุดวิชา (PLO)

‣ เลือกใช�เทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล�วยไม� การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุ� 

‣ สามารถผลิตกล�วยไม�ได�ครบวงจรจนถึงโลจิสติก การตลาด และผลิตผลิตภัณฑ� 

‣ วางแผนการเรียนรู�ธุรกิจกล�วยไม�ที่ได�จากกรณีศึกษาจากโจทย�ของสถาน
ประกอบการ บริษัทส�งออก หรือเกษตรกร

          วัตถุประสงค� (ในโครงการบัณฑิตพันธุ�ใหม�)

(ตัวอย�าง)



รายวิชาในชุดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยาย ปฏิบัติ

01024471 เทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล�วยไม�แบบครบวงจร 2 1

01014472 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และการปรบัปรงุพนัธุ�กล�วยไม� 1 2

01024473 ผลิตภัณฑ�จากกล�วยไม� โลจิสติกส� และการตลาด 2 1

01024474 กรณีศึกษา ปฏิบัติการ - 1

รวม 5 5

(ตัวอย�าง)



SISKU

(นิสิต Degree เลือกเรียน ≥ 40 หน�วยกิต / ผู�เรียน Non Degree ไม�จำกัด)



ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ



ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตร



ชุดวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม



ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง



ชุดวิชาธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ

Homebrew Ale Beer



ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟ



ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ



ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ



พิธีมอบประกาศนียบัตรชุดวิชาชีพ Non Degree

มีผู�สำเร็จการศึกษาผ�านระบบคลังหน�วยกิตทุกภาคการศึกษา



วิทยาลัยบูรณาการศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�   
https://sis.ku.ac.th/

https://sis.ku.ac.th/
https://sis.ku.ac.th/coursenondegree/


ผู้เรียน  
Non Degree 
(บุคคลทั่วไป)

คณะต้นสังกัด/ทีมผู้สอน 
+ เครือข่ายความร่วมมือ

แหล่งทุน/งบสนับสนุน 
ทั้งภายในและตา่งประเทศ 
(ภาครัฐ/เอกชน/NGO)

สมัครสมาชิก 
ลงทะเบียนเรียน

พัฒนา/ออกแบบวิชา 
สอน/ประเมินผล   เปิดกว้าง/ไม่มีเงื่อนไข 

MOU/MOA/มีข้อตกลง

จัดกิจกรรมเรียนรู ้
 เพิม่ทกัษะเชงิสมรรถนะ

KU

ระบบสารสนเทศ

ประกาศนียบัตร 
(ทุกภาคการศึกษา)

Lifelong  
Transcript

คัดกรอง 
นำเข้าข้อมูล

บันทึกผลลัพธ์ 
การเรียนรู้

&
ค่าบำรุง KU 
(มหาวิทยาลัย)

ค่าหน่วยกิต 
(คณะ/ผู้สอน)

ค่าบำรุง CB 
(คลงัหนว่ยกติ)

        KU Credit Bank 
         คลังหน่วยกิต มก.

ค่าธรรมเนียม 
  การศึกษา

เกรด



เวบไซต์สารสนเทศ https://cb.ku.ac.th/

ระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ผู้สอนค้นหารายวิชา/ชุดวิชา เปิดหมู่เรียนก่อนรับสมัคร
https://cb.ku.ac.th/

ระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ผู้สมัครเลือกรายวิชา/ชุดวิชา 
https://cb.ku.ac.th/apply/ 

รหัสประจำตัวสมาชิกตลอดขีพ

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ฐานข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย

ระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลการสมัครและประวัติผู้เข้าศึกษา

ระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ตัวอย่าง) ผลคัดเลือก
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ระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์กรอกเกรดออนไลน์  
https://grade.ku.ac.th/

ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียน  
https://cb.ku.ac.th/



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสืบสานศาสตร์แห่งแผ่นดิน



K A S
Attitude 

(Affective domain) 

กำหนดคุณลักษณะ 

จัดระบบค่านิยม 

เห็นคุณค่า 

ตอบสนอง 

รับรู้

Skill 
(Psychomotor domain) 

 

ปฏิบัตดิ้วยความชำนาญ 

ปฏิบัติได้เอง 

ปฏิบัติโดยอาศัยผู้ชี้แนะ 

เตรียมพรอ้ม 

รับรู้

Knowledge 
(Cognitive domain) 

 

คิดริเริ่ม 

ประเมินค่า 

วิเคราะห์ 

ประยุกต์ 

เข้าใจ 

รู้จำ

Bloom Taxonomy of  Learning Domains



Cognitive Domain 



Levels/ Categories Other verbs

Create
Generate, plan, compose develop, create, invent, organize, 
construct, produce, compile, design, devise.

Evaluate
Rank, assess, monitor, check, test, judge.

Analyze
Analyze, break down, compare, select, contrast, deconstruct, 
discriminate, distinguish, identify, outline.

Apply

Implement, organize, dramatize, solve, construct, 
demonstrate, discover, manipulate, modify, operate, predict, 
prepare, produce, relate, show, solve, choose.

Understand
Illustrate, defend, compare, estimate, explain, classify, 
generalize, interpret, paraphrase, predict, rewrite, summarize, 
translate.

Cognitive Domain: Thinking 



ตัวอย�างคำกริยา: ผลลัพธ�การเรียนรู�ที่คาดหวัง



Affective Domain  
(Krathwohl et al., 1973) 

#pedagogy.blog



Levels/ Categories Other verbs

Internalizing Value
Act, display, discriminate, influence, listen, modify, perform, 
practice, propose, qualify, question, revise, serve, solve, 
verify.

Organization
Adhere, alter, arrange, combine, compare, complete, 
defend, explain, formulate, generalize, identify, integrate, 
modify, order, organize, prepare, relate, synthesize.

Valuing
Complete, demonstrate, differentiate, explain, follow, form, 
initiate, invite, join, justify, propose, read, report, select, 
share, study, work.

Responding
Answer, assist, aid, comply, conform, discuss, greet, help, 
label, perform, practice, present, read, recite, report, 
select, tell, write.

Receiving Ask, choose, describe, follow, give, hold, identify, locate, 
name, point to, select, sit, erect, reply, use.

Affective Domain: Feeling 



Psychomotor 
Domain (Dave,1975) 

#pedagogy.blog
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Psychomotor Domain: Doing 
Levels/ Categories Other verbs

Naturalization Arrange, build, combine, compose, construct, create, 
design, initiate, make, originate

Articulation Construct, conduct, solve, combine, coordinate, integrate, 
adapt, develop, formulate, modify, master, organize, refine

Precision Demonstrate, complete, show, perfect, calibrate, control

Manipulation Re-create, build, perform, execute, implement

Imitation Copy, follow, replicate, repeat, adhere



Triangle  
of  

Effective Learning

Learning 
Outcomes

Learnin
g 

Activ
ities

Assessment 

Method



Ac t i v e  L e a r n i n g

ผู�เรียนเปลี่ยน
ห�องเรียนเปลี่ยนไป
เวลาเพื่อการศึกษาเปลี่ยน

∴ ครูก็ต้องเปลี่ยน  
     (Teacher → Facilitator)



คือ การเรียน/การสอนที่...
• เรียนรู�โดยผ�านกระบวนการคิด 

• เรียนรู�โดยกิจกรรม/แหล�งเรียนรู�หลากหลาย 

• เรียนรู�โดยเห็นภาพการประยุกต� (Application) 

• ผู�สอนแสดงบทบาทเป�นผู�อำนวยการเรียนรู� (Facilitator)

เรียนรู�เชิงรุก

“Why…?” <—> “How…?”



2. สาระสำคัญที่จะสอนคืออะไร 

1. ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด

3. จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร

4. จะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    ตามทีผู่้สอนต้องการแล้ว

ก่อนสอน ควรถามตนเองก่อนว่า



Good Teacher

Great Teacher

…Explains
…Inspires

!"#$%&''Teacher …Tells


