เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ / แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**********************************************

10. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) คือ ความรู้ (K)ทักษะ (S) เจตคติ (A) หรือคุณลักษณะ ที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับการฝึกหัดหรือประสบการณ์ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ มีการกาหนดเป็นให้เป้าหมาย อย่างชัดเจนของการพัฒนา
ผู้เรียน โดยเขียนเป็นข้อความที่แสดงระดับความมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะสามารถแสดงออกมาได้ รวมทั้งระบุตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงการบรรลุมาตรฐานนั้น ๆ ประกอบลงไปด้วย
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................

ตัวอย่าง : ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
1. มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มีทักษะการเรียนรู้
3. มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ IDKU

-ตัวอย่างสัปดาห์
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หัวข้อ
บทนาศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน

กิจกรรม
แนะนารายวิชา

แนะนาระบบ
Edufarm

จัดกลุ่มย่อย การ
กาหนดหัวหน้ากลุ่ม
รองหัวหน้าและ
เลขาฯ
อภิปรายประเด็น
คาถามในชั้นเรียน
นาเสนอประเด็น
อภิปราย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนิสิต (Learning Outcome)
รูปแบบการสอน
Knowledge
Skill
Attitude
ทราบถึง
เข้าใจเป้าหมาย
ชมวิดิทัศน์
วัตถุประสงค์
ของรายวิชา
ของรายวิชา
รู้และเข้าใจ
สามารถใช้ระบบ
ฝึกปฏิบัติ
วิธีการใช้ระบบ ได้อย่างถูกต้อง
สารสนเทศ
ประกอบการ
เรียนได้
ทักษะการสื่อสาร
และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

เข้าใจตนเอง และ
เข้าใจผู้อื่น

การประชุมกลุ่มย่อย

ทักษะการสื่อสาร
และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
และการนาเสนอ
ต่อสาธารณะ

เข้าใจตนเอง และ
เข้าใจผู้อื่น

การประชุมกลุ่มย่อย

การกล้าแสดงออก การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

สื่อประกอบการ
สอน
วิดิทัศน์แนะนา
รายวิชา
ระบบ EduFarm

การประเมินผลการเรียนรู้
การตอบคาถามความสาคัญของการ
เรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ผ่านระบบ EduFarm
เข้าใช้งานระบบได้ ตอบคาถามและ
ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่าน
ระบบ eduFarm ได้ถูกต้อง (การส่ง
รายชื่อสมาชิก ข้อสรุปการอภิปราย
ของกลุ่ม การตอบคาถาม 3 ข้อ
และการทาแบบวัดอัตลักษณ์)
สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
การทางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจ
ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น
สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
การทางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจ
ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การ
แต่งกาย การพูดในที่สาธารณะ

สัปดาห์
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หัวข้อ
ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์ชุมชนและ
ศาสตร์สากล

Learning Outcome
Knowledge
Skill
Attitude
ชมวิดิทัศน์ "ศาสตร์ รู้และเข้าใจ
พระราชา"
"ศาสตร์
พระราชา"
เกมส์ฝ่าวิกฤติ
ทักษะการสื่อสาร การนาศาสตร์
ประมงไทย
และการทางาน
พระราชาไป
ร่วมกับผู้อื่น
ประยุกต์ใช้ในการ
ทักษะการวางแผน ดาเนินชีวิต
การอภิปรายความรู้
ทักษะการสื่อสาร
และความเข้าใจใน
และการทางาน
"ศาสตร์พระราชา"
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการ
ประมวลความรู้
ชมวิดิทัศน์ "ศาสตร์ รุ้และเข้าใจ
ชุมชนและศาสตร์
"ศาสตร์ชุมชน
สากล"
และศาสตร์
สากล"
การค้นหาบุคคล
ทักษะการใช้และ การแสดงออกถึง
ต้นแบบที่เป็น
การวิเคราะห์
ความเข้าใจต่อ
ตัวอย่างในการนา
ข้อมูลจากสื่อ
ศาสตร์ชุมชนและ
ศาสตร์ชุมชนและ
สารสนเทศ และ ศาสตร์สากล
ศาสตร์สากลมาใช้
ทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
การนาเสนอบุคคล
ทักษะการสื่อสาร
ต้นแบบ
และการนาเสนอ
ต่อสาธารณะ
กิจกรรม

รูปแบบการสอน
การชมวิดิทัศน์

การเล่นเกมส์

สื่อประกอบการ
สอน
วิดิทัศน์ "ศาสตร์
พระราชา"

การตอบคาถามในเกมส์ Kahoot ใน
สัปดาห์ที่ 4

บอร์ดเกมส์ "ฝ่า
วิกฤติประมงไทย"

สังเกตพฤติกรรม การนาศาสตร์
พระราชามาใช้ในการเล่นเกมส์
ทักษะการสื่อสารและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการเล่นเกมส์
ทักษะการนาเสนอ และการ
แสดงออกถึงความรู้และความเข้าใจ
ในศาสตร์พระราชาผ่านการอภิปราย
หลังการเล่นเกมส์ฯ

วิดิทัศน์ "ศาสตร์
ชุมชนและศาสตร์
สากล"

การตอบคาถามในเกมส์ Kahoot ใน
สัปดาห์ที่ 4

การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

การชมวิดิทัศน์

การประเมินผลการเรียนรู้

การสืบค้นข้อมูลจาก อุปกรณ์สื่อสาร
ระบบสารสนเทศ
ส่วนตัวของนิสิต
และกิจกรรมกลุ่ม

พฤติกรรมการทางานร่วมกัน การ
แสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจต่อศาสตร์ชุมชนและศาสตร์
สากล ผ่านการนาเสนอบุคคลา
ตัวอย่าง

การนาเสนอหน้าชั้น Flip Chart และ
เรียน
เครื่องเขียน

การนาเสนอบุคคลต้นแบบที่
สอดคล้องกับศาสตร์ชุมชนและ
ศาสตร์สากล

สัปดาห์
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Learning Outcome
Knowledge
Skill
Attitude
ประวัติและพัฒนาการ การเล่นเกมส์
ทักษะการใช้
ของมหาวิทยาลัย
Kahoot เพื่อ
เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์
ทดสอบความรู้ที่ได้
สารสนเทศทาง
จากสัปดาห์ที่ 2-3
การศึกษา
การอภิปรายความ
ทักษะการสื่อสาร การแสดงออกถึง
ภาคภูมิใจใน
และการทางาน
ความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยเกษตร
ร่วมกับผู้อื่น
มหาวิทยาลัยเกษต
ศาสตร์
ทักษะการ
รศาสตร์
ประมวลความรู้
การนาเสนอความ
ทักษะการนาเสนอ
ภาคภูมิใจผ่านการ
ผ่านสื่อได้อย่าง
จัดทาโปสเตอร์
เหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอกลักษณ์และอัต
การชมวิดิทัศน์
รู้และเข้าใจใน
ลักษณ์ของ มก.
"เอกลักษณ์และอัต เอกลักษณ์
ลักษณ์ของ มก.)
และอัตลักษณ์
ของ มก.
เกมส์วารีพินาศ
การแสดงออกถึง
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของ มก.
การอภิปราย
ทักษะการสื่อสาร
เอกลักษณ์และอัต
และการทางาน
ลักษณ์ของ มก.
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการ
ประมวลความรู้
หัวข้อ

กิจกรรม

รูปแบบการสอน
การเล่นเกมส์
ออนไลน์

สื่อประกอบการ
สอน
เกมส์ออนไลน์
Kahoot

การประชุมกลุ่มย่อย Flip Chart และ
และการนาเสนอ
เครื่องเขียน
ประเด็นความ
ภาคภูมิใจในชั้น
เรียน
งานที่มอบหมาย

การประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนการตอบคาถามเพื่อใช้วัดผล
การเรียนรู้จากสัปดาห์ที่ 2-3

การสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็น
กลุ่ม การวิเคราะห์และนาเสนอ
ความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์ การตรงประเด็น
ที่จะนาเสนอ และมีรูปแบบที่เป็นไป
ตามข้อกาหนด ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ชมวิดิทัศน์

วิดิทัศน์
การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
เอกลักษณ์และอัต ในระหว่างการเล่นเกมส์
ลักษณ์ของ มก.

การเล่นเกมส์

บอร์ดเกมส์วารี
พินาศ

การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในระหว่างการเล่นเกมส์
การสังเกตพฤติกรรม ผ่านการ
ทางานเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์และ
นาเสนอให้เห็นถึงความเข้าใจต่อ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของ มก.

สัปดาห์
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หัวข้อ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ

กิจกรรม
การบรรยาย
กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ

การสะท้อน
ความรูส้ ึกที่ได้จาก
การเรียน ครั้งที่ 1
7 - 13

โครงการและกิจกรรม การกาหนด
ประเด็นในการ
จัดทาโครงการ

Learning Outcome
Knowledge
Skill
Attitude
รู้และเข้าใจ
ทักษะทาง
ความคิด
กระบวนการคิด
ความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
เชิงออกแบบ
และการนาเสนอ
แนวคิด
ทักษะทาง
ความคิดวิเคราะห์
และการนาเสนอ
แนวคิด
รู้และเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
ขั้นตอนการทางาน และการทางาน
อย่างเป็นระบบ
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการ
ประมวลความรู้
ทักษะการ
ปฏิบัติงานที่เป็น
ขั้นตอน

การแสดงออกถึง
ความเข้าใจของ
"ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน" และ
"เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ
นิสิต มก."

รูปแบบการสอน

สื่อประกอบการสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

การบรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติ

เอกสารประกอบการ
สอน

ความครบถ้วนตามกระบวนการ
คิด ความสอดคล้องของผลจาก
ความคิดต่อข้อมูล ความ
สร้างสรรค์ และการประเมินจาก
ผู้เรียน

การตอบแบบ
ประเมิน

แบบประเมิน

การบรรยาย/
กิจกรรมกลุ่ม/การ
นาเสนอหัวข้อใน
การทาโครงการ

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
รายงานโครงร่างโครงการเมื่อ
นิสิตส่งร่างโครงการ ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การจัดทาโครงการจากโครงร่าง
และการนาเสนอ

สัปดาห์
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Learning Outcome
Knowledge
Skill
ดาเนินโครงการ
รู้และเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
และกิจกรรม
ขั้นตอนการทางาน และการทางาน
อย่างเป็นระบบ
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการบริหาร
จัดการโครงการ
ทักษะการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การ
วิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคใน
การทางาน ทักษะ
การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
โครงการและกิจกรรม การนาเสนอ
ทักษะการสื่อสาร
รายงานผลการ
และการทางาน
ดาเนินโครงการ
ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการ
ประมวลความรู้
การสะท้อน
ทักษะทาง
ความรูส้ ึกที่ได้จาก
ความคิดวิเคราะห์
การเรียน ครั้งที่ 2
และการนาเสนอ
แนวคิด
หัวข้อ

กิจกรรม

Attitude

รูปแบบการสอน

สื่อประกอบการสอน

การฝึกปฏิบัติ /การ
รายงาน
ความก้าวหน้า

การประเมินผลการเรียนรู้
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งใน
รูปแบบการนาเสนอ
ความก้าวหน้า และรายงานฉบับ
สมบูรณ์

การฝึกปฏิบัติ /การ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

LCD Projector และ
Computer

การตอบแบบ
ประเมิน

แบบประเมิน

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
การจัดทาวิดิทัศน์ การนาเสนอ
หน้าชั้น และการประเมินการ
ทางานในกลุ่มของสมาชิก

