รายวิชาเพิ่มเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555
(ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556)
กลุม วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
01009102* ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม
01502101* การจัดการสุขภาพมา
03600011* การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
03600012* เทคโนโลยีสีเขียว
03600013* คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการประยุกต
03600014* การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง
เปดใหม 3 ก.ย.55
เปดใหม 11 ก.พ.56
เปดใหม 8 ต.ค.55
เปดใหม 5 พ.ย.55
เปดใหม 5 พ.ย.55
เปดใหม 8 ต.ค.55

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี

วช.มก. 1-2

ภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01009102
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Resources and Environment
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..................................... สาขาวิชา..........................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
โดยปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหมีความทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและ สิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Agricultural Resources and Environment
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ประเภทและความสําคัญของทรัพยากรทางการเกษตร
และสิง่ แวดลอม ฐานทรัพยากรประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย
เพือ่ การพัฒนาการเกษตรและสิง่ แวดลอม
Types and importance of agricultural
resources and environment; various types of
resource base in Thailand for agricultural and
environmental development.
0

รายวิชาปรับปรุง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Agricultural Resources and Environment
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปรับปรุงคําอธิบาย
ธรรมชาติและความสําคัญของทรัพยากรทาง
รายวิชา
การเกษตรและสิง่ แวดลอม ประเภทของทรัพยากรเกษตร
และผลกระทบของการใชตอสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต
Nature and importance of agricultural
resources and environment, types of agricultural
resources and impact of their uses on
environment and living.
1

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
 ความรับผิดชอบหลัก

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รหัส ชื่อวิชาภาษาไทย
1
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

2
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4

5

    

 ความรับผิดชอบรอง

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
6

1



     

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม
อาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

2

3

4

5

6

1

2

3



 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3

1
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม

วช.มก. 1-1

ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01502101
2(2-0-4)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การจัดการสุขภาพมา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Equine Health Management
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................ สาขาวิชา............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

ไมมี

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
มาเปนสัตวที่มนุษยนํามาเลี้ยงเพื่อใชงานตางๆ รวมทั้งใชเพื่อการสันทนาการ ในการเลี้ยงมา ผูเลี้ยงมาจําเปนตองมี
ความรูเ บื้องตนเกีย่ วกับสายพันธุของมาทีเ่ หมาะกับการใชงานแตละประเภท รวมทั้งควรทราบถึงการดูแลสุขภาพมา
เบื้องตน โรคตางๆ ในมาที่ติดตอกับมนุษย กฎระเบียบในการเคลื่อนยายมา เพื่อใหสามารถเลือกซื้อมาไดเหมาะสมและ
เขาใจสวัสดิภาพของมาดวย
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
สายพันธุและประเภทการใชงานของมา การดูแลสุขภาพมาโดยเจาของ ปญหาสุขภาพและโรคของมาในแตละ
ประเภทการใชงานและชวงอายุ โรคติดตอระหวางคนและมา กฎระเบียบของการเคลื่อนยายมาทั้งในและระหวาง
ประเทศ ขอคํานึงกอนการซื้อขายมา สวัสดิภาพของมา
Horse breeds and work types of horse. Horse health care by owner. Health problems and
diseases of horse in each work types and age range. Zoonotic diseases in horses. Regulation of
horse transportation within and between countries. Horse prepurchase consideration. Horse welfare.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556
กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

01502101

การจัดการสุขภาพมา
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4


5

2.ดานความรู
6

1


1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม
อาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม
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3.ดานทักษะ
ทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร
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2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรปู แบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุม บุคคลทีแ่ ตกตางกันได

กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
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วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

03600011
3(2-3-6)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Programming

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
(  ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร…………………….. สาขาวิชา
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับ
สาขาวิชา
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
งานทางดานวิทยาศาสตรมีการใชคอมพิวเตอรเขาไปสนับสนุนอยูทุกสวน การพัฒนางานทางดานนี้
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ตั้งแตสวนประกอบ การใชงานทั้งสวนที่เปนฮารดแวรและ
ซอฟทแวร และรวมไปถึงจะตองมีความสามารถในการออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมในลักษณะงาน
ตางๆ ดวย
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิว เตอร การปฏิสัมพัน ธทางฮารดแวรและซอฟตแวร
แนวคิดทางอีดีพี การออกแบบโปรแกรมและระเบียบวิธีการพัฒนา การโปรแกรมภาษาระดับสูง
Computer concepts. Computer components. Hardware and software interaction. EDP
concepts. Program design and development methodology. High-level language programming.

กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
03600012
ชื่อวิชาภาษาไทย
เทคโนโลยีสีเขียว
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Green Technology

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร
สาขาวิชา
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับ
สาขาวิชา
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญในโลกปจจุบัน จึงมีความจําเปนที่
ตองเสริมสรางความรูความเขาใจถึงปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
พืน้ ฐานของการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพและการผลิตสีเขียว คารบอนเครดิตและรอยเทา
คารบอน การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเทคโนโลยีสมัยใหม
Basic of sustainable development and green technology. Source of alternative and
renewable resource. Energy conservation and management. Waste reduction. Green production
and productivity. Carbon credit and carbon footprint. Management of environmental impacts
from modern technologies.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

03600013
คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการประยุกต
Computer Software and Applications

1(0-3-2)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร
สาขาวิชา
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับ
สาขาวิชา
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรมีความจําเปนอยางมากตอการพัฒนาการเรียนและการทํางานของนิสิต
การคนควาหาขอมูล การเขียนรายงาน การคํานวณและวิเคราะหผล และการนําเสนอขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
และเปนมืออาชีพก็จะตองมีความเขาใจความรูพื้นฐานและการประยุกตใชงานที่เหมาะสมของคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือผลิตภาพ อินเตอรเน็ตและเครื่องมือสือ่ ประสม และเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การแนะนําคอมพิวเตอรซอฟตแวรและระบบปฏิบัติการ เครื่องมือผลิตภาพและการประยุกตเพื่อการ
เขียน การวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล อินเตอรเน็ต เครื่องมือสือ่ ประสมและการประยุกตเพื่อการสื่อสาร
และการวิจัย เครื่องมือทางคณิตศาสตรและการประยุกตเพื่อการแกปญหา
Introduction to computer software and operating systems. Productivity tools and
their applications for writing, analyzing and presenting information. Internet, multimedia tools
and their applications for communications and research. Mathematical tools and their
applications for problem solving.
กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

03600014
3(3-0-6)
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิงวิพากษ
Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
(  ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร…………………… สาขาวิชา
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับ
สาขาวิชา
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและสรางทางเลือกใหมๆ เขาใจถึงวิธีการมองและแกปญหาอยาง
เปนระบบ และรูจักรับสารและขอมูลตางๆ อยางมีวิจารณญาณ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การทําความเขาใจปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ ความคิดเชิง
สรางสรรคและการคิดแนวขวาง เทคนิคและเครื่องมือชวยสรางแนวคิดและคําตอบ การรูจักสังเกตและสงสัย
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและเหตุผลวิบัติ การรับฟงอยางมีวิจารณญาณและการโตแยงดวยเหตุผล
Understanding problems and their related factors. Systematic problem solving
methodologies. Creative mindset and lateral thinking. Techniques and tools for creating ideas
and solutions. Observant and questioning mind. Facts and opinions. Logic and fallacy. Critical
listening and rational argument.

กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย
1

03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
03600012 เทคโนโลยีสีเขียว
03600013 คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการ
ประยุกตใชงาน
03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ

2

3

4

5

3.ดานทักษะทาง
ปญญา

2.ดานความรู
6

1



2

3

4



5

6



1

2





3

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
1
2
3

































































































































1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรปู แบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุม บุคคลที่แตกตางกันได

กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

