วช.มก. 2-1

แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชา ................... คณะ................... วิทยาเขต...................

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย-ชม.ปฏิบัติกำร-ชม.ศึกษำด้วยตนเอง)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

รหัสวิชา
xxxxxxxx
x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาไทย
.....................................
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
( ) วิชำเอกในหลักสูตร..................................... สำขำวิชำ.....................................
( ) วิชำเอกบังคับ
( ) วิชำเอกเลือก
( ) 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 ในสาขาเป็นต้น
(ตัวอย่าง “ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรประมง การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับความต้องการได้อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมประมงและการพัฒนาประเทศ”)

7. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
.......................................ภำษำไทย....................................................................................................................
.......................................................
....................................ภำษำอังกฤษ..............................................................................................................................
.....................................................
8.* อาจารย์ผู้สอน --ให้แสดงรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน-ชื่อ-นามสกุล
1. นำย/นำง/นำงสำว ...................

ตาแหน่งทางวิชาการ/
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ
ระบุตำแหน่งทำงวิชำกำร ระบุคุณวุฒิปริญญำตรี
(ศ/รศ./ผศ./อำจำรย์)
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)
--แสดงให้ความรับผิดขอบของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 - ควำมรับผิดชอบหลัก  ควำมรับผิดชอบรอง
รำยวิชำ

01xxxxxx
01xxxxxx

1.
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3. ทักษะทำง
ปัญญำ

2. ควำมรู้

--แสดงคาอธิบายความหมายของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในตาราง—
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ควำมรู้
1.1 ...
2.1 ...
1.2 ...
2.2 ...
2.3 ...

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
2
3

3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ...
3.2 ...
3.3 ...
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ...
5.2 ...
5.3 ...

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ...
4.2 ...
4.3 ...

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
**เค้าโครงรายวิชา (Couse Outline) พิมพ์เค้าโครงรายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาใดภาษาหนึ่ง รายวิชาที่

มีทั้งบรรยายและปฏิบัติการ ให้แยกรายละเอียดหัวข้อบรรยายและปฏิบัติการ (1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา และ 1 หน่วยกิตปฏิบัตกิ าร เท่ากับชั่วโมงสอน 30 หรือ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) สาหรับวิชาสหกิจศึกษา เรื่อง
เฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ โครงงาน และฝึกงานไม่ต้องแสดง เค้าโครงรายวิชา
ในกรณีที่หัวข้อบรรยายและปฏิบตั ิการเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดให้แสดงพร้อมกันได้ 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)

กรณีจัดทาพร้อมการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ข้อ 8 และ 9 ให้ระบุดังนี้
8. อำจำรย์ผสู้ อน
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในหมวดที่ 3 ข้อ 3.2
9. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในหมวดที่ 4 ข้อ 3

