แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี

วช.มก. 1-1

ภาควิชา ................... คณะ................... วิทยาเขต...................
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
xxxxxxxx
x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาไทย
.....................................
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ .....(ระบุชื่อกลุมสาระ)..................................
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................ สาขาวิชา............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี)
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ..........
6. วัตถุประสงคในการขอเปดรายวิชาใหม
6.1 ความสําคัญของการขอเปดรายวิชา
(เขียนอธิบายความสําคัญของรายวิชา)
6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต
(เขียนอธิบายผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต วาเมื่อนิสิต/บัณฑิตเรียนรายวิชานี้แลวจะทําใหมีทักษะ มีความรู
ความสามารถในเรื่องที่เรียนระดับไหน/อยางไร โดยจําแนกเปนขอยอย)
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
.......................ภาษาไทย…………………..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
.......................ภาษาอังกฤษ..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
1. นาย/นาง/นางสาว ...................

2. ...

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ)
(ศาสตราจารย/
ระบุคุณวุฒิปริญญาตรี
รองศาสตราจารย/
ระบุคุณวุฒิปริญญาโท
ผูชวยศาสตราจารย/อาจารย) ระบุคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx
...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx
...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx
(หากจบจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศใหระบุชื่อ
ประเทศที่จบการศึกษาดวย)

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมสาระ …….....…(ระบุชื่อกลุมสาระ)………..........................


รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
และผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

5. มีทักษะ
การคิดแบบ
องครวม

6. มีจิตอาสาและ
7. ใช
8. ใชภาษาใน
สํานึกสาธารณะ เปน เทคโนโลยี
การสื่อสาร
พลเมืองที่มีคุณคา
สารสนเทศ
อยางมี
ของสังคมไทยและ อยางรูเทาทัน 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

(ระบุรหัส และชื่อวิชา)

1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต
มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรมจริยธรรม
ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคา เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ
มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร เพือ่ ประโยชนในการดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยูรวมกันในสังคม
มีความรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม
5.1 มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล และเชือ่ มโยงความคิดอยางองครวม
5.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคาเพือ่ การแกปญหาอยางสรางสรรคและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
7.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
7.2 สามารถรูเทาทันสือ่ และเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2.1 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน
2.2 ตระหนักถึงคุณคาและเอกลักษณที่ดงี ามของไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตร
2.3 ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานอยางเหมาะสมและสรางสรรค
4.2 ใฝรู สามารถวางแผนและมีทกั ษะในการแสวงหาความรูอ ยางตอเนือ่ ง
4.3 สามารถประเมินตนเองและกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนา

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
6.1 มีภาวะผูน ําและผูตาม และมีทกั ษะในการทํางานรวมกับผูอนื่
6.2 ตระหนักในสิทธิและหนาที่ในความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.3 มีจิตอาสา สํานึกสาธารณะ และเห็นคุณคาของการแบงปน
8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
8.1 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
8.2 สามารถใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมสาระ …….....…(ระบุชื่อกลุมสาระ)………..........................


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย

3. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง
และผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

Active Citizen

Active Citizen

Learner Person

Learner Person

2.1

3.1

4.1

รหัส/ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย

1.1

1.2

1.3

2.2

3.2

4.2

5. มีทักษะการคิดแบบ
องครวม

Innovative
Co-creator

5.1

5.2

6. มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม ไทยและ
สังคมโลก

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
รูเทาทัน

8. ใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

Active Citizen

Innovative
Co-creator

Innovative
Co-creator

6.1

7.1

8.1

6.2

7.2

(ระบุรหัส และชื่อวิชา)
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แสดงออกถึงการมีจิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
1.3 เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชน
3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3.1 แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ
3.2 เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. มีทักษะการคิดแบบองครวม
5.1 ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ
5.2 เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
7.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
7.2 รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2.1 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ประวัติศาสตรของไทย
2.2 แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1 ดําเนินการแสวงหาความรูได
4.2 กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น
และสังคม โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย
6.2 กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได
8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
8.1 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
8.2 ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

8.2

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
 ตัวอยางวิชาที่มีทั้งชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบตั ิการ (จํานวน 3 หนวยกิต)
1. หลักการของการรับรูจากระยะไกล
2. เครื่องวัดและยานสํารวจ
...
7. การประยุกตขอมูลการรับรูจากระยะไกลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
รวม

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
3
3
...
6
30

1. การวินิจฉัยและการวิเคราะหขอ มูลภาพภาคสนาม
2. การแปลภาพถายทีไ่ ดจากการรับรูจากระยะไกลระบบเชิงแสงทางดานการปาไม
...
9. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโดยการรับรูจ ากระยะไกล
รวม

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
3
6
...
6
45

10. ผลลัพธ ก ารเรี ยนรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บนิ สิ ต วิธี ก ารสอน กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน วิธี ก ารวัด และประเมิน ผล
จําแนกตามหัวขอ
สัปดาห

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ)

กิจกรรม

ผลลัพธการเรียนรู
รูปแบบ
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
การสอน
Knowledge Skill Attitude

สื่อ
ประกอบ
การสอน

วิธีการ
ประเมินผล
การเรียนรู

