วช.มก. 1-2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชา ................... คณะ................... วิทยาเขต...................

1.

2.

3.
4.
5.
6.

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย-ชม.ปฏิบัติกำร-ชม.ศึกษำด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
xxxxxxxx
x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาไทย
.....................................
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำ...............................................
( ) หมวดวิชำเฉพำะในหลักสูตร............................ สำขำวิชำ............................
( ) วิชำเฉพำะบังคับ
( ) วิชำเฉพำะเลือก
( ) หมวดวิชำเลือกเสรี
( ) วิชำบริกำรสำหรับหลักสูตร.............................. สำขำวิชำ..............................
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
รหัสวิชำ ชื่อวิชำภำษำไทย (ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบุว่า ไม่มี)
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
รหัสวิชำ ชื่อวิชำภำษำไทย (ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบุว่า ไม่มี)
วันที่จัดทารายวิชา
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ..........
วัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชา

อธิบายโดยย่อเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานีห้ รือการเปลีย่ นแปลงสาคัญที่เกิดขึ้น หรือปัจจัยภายนอกทีท่ าให้เกิดรายวิชานี้ เช่น
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป้นผลจากงานวิจยั ใหม่ๆ ในสาขา เป็นต้น
(ตัวอย่าง “สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้แนวคิดทฤษฎีในการบริหารภาครัฐมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับเปลีย่ นเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป”)

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
รายวิชาปรับปรุง
สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
xxxxxxxx ชื่อวิชำภำษำไทย
x(x-x-x) xxxxxxxx ชื่อวิชำภำษำไทย
x(x-x-x)
ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ
ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน xxxxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวา่ ไม่มี) วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน xxxxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวา่ ไม่มี)
วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวา่ ไม่มี) วิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวา่ ไม่มี)
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course Description)
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course Description)
........ภำษำไทย..............................................................
........ภำษำไทย............................................................
.......ภำษำอังกฤษ.........................................................
.......ภำษำอังกฤษ........................................................
หมายเหตุ: สิ่งที่เปลีย่ นแปลง ให้ระบุสาระสาคัญโดยย่อ เช่น ลดหน่วยกิต เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

8. อาจารย์ผู้สอน --ให้แสดงรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน-ชื่อ-นามสกุล
1. นำย/นำง/นำงสำว ...................

ตาแหน่งทางวิชาการ/
สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ
ระบุตำแหน่งทำงวิชำกำร
(ศ/รศ./ผศ./อำจำรย์)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ระบุคุณวุฒิปริญญำตรี
ระบุคุณวุฒิปริญญำโท
ระบุคุณวุฒิปริญญำเอก

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
...ระบุชื่อสถำบัน..., 25xx
...ระบุชื่อสถำบัน..., 25xx
...ระบุชื่อสถำบัน..., 25xx

2. ...
* เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.57)

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ ………………......................................………………………….
ควำมรับผิดชอบหลัก  ควำมรับผิดชอบรอง
2. ตระหนักและ 3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก 4. มีทักษะการ
สานึกในความเป็น ทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
แสวงหาความรู้
ไทย
ของตนเองและผู้อื่น สังคม
ตลอดชีวิต เพื่อ
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง


รหัส ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5. มีทักษะ 6. มีจิตอาสาและ
7. ใช้
8. ใช้ภาษา
การคิด
สานึกสาธารณะ เทคโนโลยี
ในการ
แบบองค์ เป็นพลเมืองที่มี สารสนเท สื่อสารอย่าง
รวม
คุณค่าของ
ศอย่าง
มี
สังคมไทยและ
รู้เท่าทัน ประสิทธิภาพ
สังคมโลก
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2

1
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สุจริต
มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม

3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำ เคำรพในควำมแตกต่ำงของธรรมชำติมนุษย์ วิถีชีวิต เพื่อกำรดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีดุลยภำพ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ เพื่อประโยชน์ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงรูเ้ ท่ำทัน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพือ่ กำรอยู่รว่ มกันในสังคม
มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสือ่ สำร
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
5.1 มีควำมสำมำรถและทักษะกำรคิดในเชิงเหตุผล และเชือ่ มโยงควำมคิดอย่ำงองค์รวม
5.2 สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำเพือ่ กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์และนำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
7.1 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ
7.2 สำมำรถรู้เท่ำทันสือ่ และเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม

2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคม
อำเซียน
2.2 ตระหนักถึงคุณค่ำและเอกลักษณ์ทดี่ ีงำมของไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประวัติศำสตร์
2.3 ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และวิถีชมุ ชน มีจิตสำนึกในกำรอนุรกั ษ์

4.

มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
4.2 ใฝ่รู้ สำมำรถวำงแผนและมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนือ่ ง
4.3 สำมำรถประเมินตนเองและกำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ

6.

มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

6.1 มีภำวะผูน้ ำและผู้ตำม และมีทกั ษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อนื่
6.2 ตระหนักในสิทธิและหน้ำที่ในควำมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
6.3 มีจิตอำสำ สำนึกสำธำรณะ และเห็นคุณค่ำของกำรแบ่งปัน
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์
8.2 สำมำรถใช้รูปแบบของกำรนำเสนอทีเ่ หมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกันได้

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
**เค้าโครงรายวิชา (Couse Outline) พิมพ์เค้าโครงรายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาใดภาษาหนึ่ง รายวิชาที่
มีทั้งบรรยายและปฏิบัติการ ให้แยกรายละเอียดหัวข้อบรรยายและปฏิบัติการ (1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ เท่ากับชั่วโมงสอน 30 หรือ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) สาหรับวิชาสหกิจศึกษา เรื่อง
เฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ โครงงาน และฝึกงานไม่ต้องแสดง เค้าโครงรายวิชา
ในกรณีที่หัวข้อบรรยายและปฏิบัติการเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดให้แสดงพร้อมกันได้ หากมีการสอนมากกว่า
6 ชั่วโมงในหนึ่งหัวข้อให้เพิ่มเติมหัวข้อย่อย การขีดเส้น การรวมเลขตามหลักคณิตศาสตร์ การรวมชั่วโมงสอน ให้จานวนชั่วโมง
สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต
ตัวอย่างวิชาบรรยาย (2 หน่วยกิต)
เค้ำโครงรำยวิชำ (Course Outline)
1.
กำรเรียนรู้ทำงกลไกทำงกีฬำวอลเลย์บอล
2.
จิตวิทยำกำรกีฬำทำงกีฬำวอลเลย์บอล
3.
ชีวกลศำสตร์ทำงกีฬำวอลเลย์บอล
4.
สรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยทำงกีฬำวอลเลย์บอล
5.
กีฬำเวชศำสตร์ทำงกีฬำวอลเลย์บอล
6.
โภชนำกำรทำงกีฬำวอลเลย์บอล
รวม
ตัวอย่างวิชาบรรยายและปฏิบัติการ (3 หน่วยกิต)
เค้ำโครงรำยวิชำ (Course Outline)
1.
หลักกำรของกำรรับรู้จำกระยะไกลแบบพำสซีฟและแอ็กทีฟ
2.
เครื่องวัดและยำนสำรวจ
3.
กำรรับรู้จำกระยะไกลในย่ำนไมโครเวฟและย่ำนควำมถี่ต่ำ
4.
ข้อมูลกำรรับรู้จำกระยะไกล
5.
กำรประมวลผลข้อมูลภำพเชิงแสง
6.
กำรประมวลผลข้อมูลภำพเชิงตัวเลขและภำพเรดำร์
7.
กำรประยุกต์ข้อมูลกำรรับรู้จำกระยะไกลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
รวม

จำนวนชัว่ โมงบรรยำย
5
5
5
5
5
5
30

จำนวนชัว่ โมงบรรยำย
3
3
3
6
6
3
6
30
จำนวนชัว่ โมงปฏิบัติกำร
1.
กำรวินิจฉัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพภำคสนำม
3
2.
กำรแปลภำพถ่ำยที่ได้จำกกำรรับรู้จำกระยะไกลระบบเชิงแสงทำงด้ำนกำรป่ำไม้
6
3.
กำรแปลภำพถ่ำยที่ได้จำกกำรรับรู้จำกระยะไกลระบบเชิงแสงทำงด้ำนกำรกำรเกษตร
6
4.
กำรแปลภำพถ่ำยที่ได้จำกกำรรับรู้จำกระยะไกลระบบเชิงแสงทำงด้ำนกำรใช้ที่ดิน
6
5.
กำรแปลภำพถ่ำยที่ได้จำกกำรรับรู้จำกระยะไกลระบบเชิงแสงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
3
6.
กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยเรดำร์ในทำงป่ำไม้
6
7.
กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยเรดำร์ในทำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
6
8.
กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยเรดำร์ในทำงสิ่งแวดล้อม
3
9.
กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรรับรู้จำกระยะไกล
6
รวม
45
** เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58)

