
กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รายวิชาเพ่ิมเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555  
(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2556) 

 
กลุมวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง 

01009102* ทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดลอม                 3(3-0-6) เปดใหม 3 ก.ย.55 

01502101* การจัดการสุขภาพมา                               2(2-0-4) เปดใหม 11 ก.พ.56 

03600011* การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน               3(2-3-6) เปดใหม 8 ต.ค.55 

03600012* เทคโนโลยีสีเขียว                                    3(3-0-6) เปดใหม 5 พ.ย.55 

03600013* คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการประยุกต        1(0-3-2) เปดใหม 5 พ.ย.55 

03600014* การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะ          3(3-0-6) 

                การคดิเชงิวิพากษ       

เปดใหม 8 ต.ค.55 



กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชาปฐพีวิทยา   คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    01009102                         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Resources and Environment 

2. รายวิชาที่ขอปรับปรงุอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา..........................   

    (  ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    (  ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

โดยปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหมีความทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวชิาเดมิ รายวิชาปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและ ส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 0Agricultural Resources and Environment 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ประเภทและความสําคัญของทรพัยากรทางการเกษตร

และส่ิงแวดลอม ฐานทรพัยากรประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย

เพ่ือการพัฒนาการเกษตรและส่ิงแวดลอม 

Types and importance of agricultural 

resources and environment; various types of 

resource base in Thailand for agricultural and 

environmental development. 

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 1Agricultural Resources and Environment 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ธรรมชาติและความสําคัญของทรพัยากรทาง

การเกษตรและส่ิงแวดลอม ประเภทของทรัพยากรเกษตร

และผลกระทบของการใชตอสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต 

Nature and importance of agricultural 

resources and environment, types of agricultural 

resources and impact of their uses on 

environment and living. 

 

 

 

 

ปรบัปรงุคําอธิบาย

รายวิชา 

 

วช.มก. 1-2 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2555 



กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชา  วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือวิชาภาษาไทย 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลข การสือ่สาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3  1 2 3 

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม                       
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจิตสํานึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ด ี

1.4  ตระหนกัถงึความสําคัญและสามารถจดัการกบัปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วฒันธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม

อาเซยีน 

1.6 ตระหนกัถึงความสําคัญของธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวีิตและการดําเนินชวีิตเพ่ือการดาํรงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร ในชีวิตประจําวนั 

2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มคีวามรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการส่ือสาร 

2.6 มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทกัษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มภีาวะผูนาํและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 มีทกัษะในการบริหารจดัการขามวฒันธรรม 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถติิที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ตกตางกนัได 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

     

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดบัปรญิญาตรี 

ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา  คณะสัตวแพทยศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    01502101           2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการสุขภาพมา 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Equine Health Management 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 (    )  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................  สาขาวิชา............................  

 (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

 (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (    ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (    ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

มาเปนสัตวท่ีมนุษยนํามาเลี้ยงเพ่ือใชงานตางๆ รวมท้ังใชเพ่ือการสันทนาการ ในการเลี้ยงมา ผูเลี้ยงมาจําเปนตองมี

ความรูเบื้องตนเกีย่วกับสายพันธุของมาทีเ่หมาะกับการใชงานแตละประเภท รวมทั้งควรทราบถึงการดูแลสุขภาพมา

เบื้องตน โรคตางๆ ในมาท่ีติดตอกับมนุษย กฎระเบียบในการเคลื่อนยายมา เพ่ือใหสามารถเลือกซ้ือมาไดเหมาะสมและ

เขาใจสวัสดิภาพของมาดวย 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สายพันธุและประเภทการใชงานของมา การดูแลสุขภาพมาโดยเจาของ ปญหาสุขภาพและโรคของมาในแตละ

ประเภทการใชงานและชวงอายุ โรคติดตอระหวางคนและมา กฎระเบียบของการเคลื่อนยายมาท้ังในและระหวาง

ประเทศ ขอคํานึงกอนการซ้ือขายมา 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.  

 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 

วช.มก. 1-1 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

     

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ

การวิเคราะห

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

01502101 การจัดการสุขภาพมา                       

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจิตสํานึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ด ี

1.4  ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วฒันธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม

อาเซยีน 

1.6 ตระหนกัถึงความสําคัญของธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวีิตและการดําเนินชวีิตเพ่ือการดาํรงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร ในชีวิตประจําวนั 

2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มคีวามรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการส่ือสาร 

2.6 มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทกัษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มภีาวะผูนาํและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 มีทกัษะในการบริหารจดัการขามวฒันธรรม 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถติิที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมปีระสิทธภิาพ และเลือกใชรปูแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสมสําหรบักลุมบุคคลทีแ่ตกตางกนัได 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

     

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    03600011          3(2-3-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Introduction to Computer Programming 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (  )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  (      )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร……………………..  สาขาวิชา      

    (      )   วิชาเฉพาะบังคับ 

    (      )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (      )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (      )   วิชาบริการสําหรับ                  สาขาวิชา                

 3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 

 4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

 5.    วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  งานทางดานวิทยาศาสตรมีการใชคอมพิวเตอรเขาไปสนับสนุนอยูทุกสวน การพัฒนางานทางดานนี้ 

จําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอร ตั้งแตสวนประกอบ การใชงานท้ังสวนท่ีเปนฮารดแวรและ

ซอฟทแวร และรวมไปถึงจะตองมีความสามารถในการออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมในลักษณะงาน

ตางๆ ดวย  

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธทางฮารดแวรและซอฟตแวร 

แนวคิดทางอีดีพี การออกแบบโปรแกรมและระเบียบวิธีการพัฒนา การโปรแกรมภาษาระดับสูง 

  Computer concepts. Computer components. Hardware and software interaction. EDP 

concepts. Program design and development methodology. High-level language programming.

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร     

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา    03600012          3(3-0-6) 

    ช่ือวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีสีเขียว 

    ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Green Technology 

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

            (  )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร     สาขาวิชา      

    (  ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    (  ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (  ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   ) วิชาบริการสําหรับ       สาขาวิชา      

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี  17 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ีทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญในโลกปจจุบัน จึงมีความจําเปนท่ี

ตองเสริมสรางความรูความเขาใจถึงปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  พืน้ฐานของการพัฒนาอยางยัง่ยืนและเทคโนโลยีสีเขียว 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. 
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กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร     

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา    03600013          1(0-3-2) 

    ช่ือวิชาภาษาไทย  คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการประยุกต 

    ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Computer Software and Applications 

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปรญิญาตรี ดังนี้ 

  ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

            (  )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร     สาขาวิชา      

    (  ) วิชาเฉพาะบังคับ 

    (  ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (  ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (   ) วิชาบริการสําหรับ       สาขาวิชา      

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 17 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.  วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรมีความจําเปนอยางมากตอการพัฒนาการเรียนและการทํางานของนิสิต 

การคนควาหาขอมูล การเขียนรายงาน การคํานวณและวิเคราะหผล และการนําเสนอขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

และเปนมืออาชีพก็จะตองมีความเขาใจความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใชงานท่ีเหมาะสมของคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงเครื่องมือผลิตภาพ อินเตอรเน็ตและเครื่องมือสือ่ประสม และเครื่องมือทาง

คณิตศาสตร 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  การแนะนําคอมพิวเตอรซอฟตแวรและระบบปฏิบัติการ   เครื่องมือผลิตภาพและการประยุกตเพ่ือการ

เขียน การวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล  อินเตอรเน็ต เครื่องมือสือ่ประสมและการประยุกตเพ่ือการสื่อสาร

และการวิจัย  เครื่องมือทางคณิตศาสตรและการประยุกตเพ่ือการแกปญหา 

  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. 
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ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2555 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร     

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    03600014          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิงวิพากษ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (  )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  (      )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร……………………   สาขาวิชา      

    (      )   วิชาเฉพาะบังคับ 

    (      )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (      )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (      )   วิชาบริการสําหรับ                       สาขาวิชา              

 3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน     ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและสรางทางเลือกใหมๆ เขาใจถึงวิธีการมองและแกปญหาอยาง

เปนระบบ และรูจักรับสารและขอมูลตางๆ อยางมีวิจารณญาณ  

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การทําความเขาใจปญหาและปจจัยท่ีเก่ียวของ 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. 

 

 

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม  2555 



กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร     

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3  1 2 3 

03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                       

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว                       

03600013 คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการ

ประยุกตใชงาน 
                      

03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ 
                      

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจิตสํานึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  มรีะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ด ี

1.4  ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วฒันธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซยีน 

1.6 ตระหนกัถึงความสําคัญของธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวีิตและการดําเนินชวีิตเพ่ือการดาํรงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร ในชีวิตประจําวนั 

2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มคีวามรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการส่ือสาร 

2.6 มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทกัษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มภีาวะผูนาํและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 มีทกัษะในการบริหารจดัการขามวฒันธรรม 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถติิที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมปีระสิทธภิาพ และเลือกใชรปูแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสมสําหรบักลุมบุคคลที่แตกตางกนัได 
 


	Agricultural Resources and Environment
	Agricultural Resources and Environment
	แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
	ระดับปริญญาตรี
	โดยปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
	แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

	ระดับปริญญาตรี
	ม้าเป็นสัตว์ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อใช้งานต่างๆ รวมทั้งใช้เพื่อการสันทนาการ ในการเลี้ยงม้า ผู้เลี้ยงม้าจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์ของม้าที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท รวมทั้งควรทราบถึงการดูแลสุขภาพม้าเบื้องต้น โรคต่างๆ ในม้าที่ติดต...
	สายพันธุ์และประเภทการใช้งานของม้า การดูแลสุขภาพม้าโดยเจ้าของ ปัญหาสุขภาพและโรคของม้าในแต่ละประเภทการใช้งานและช่วงอายุ โรคติดต่อระหว่างคนและม้า กฎระเบียบของการเคลื่อนย้ายม้าทั้งในและระหว่างประเทศ ข้อคำนึงก่อนการซื้อขายม้า สวัสดิภาพของม้า
	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 c...
	แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

	ระดับปริญญาตรี
	แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

	ระดับปริญญาตรี
	แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

	ระดับปริญญาตรี
	แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

	ระดับปริญญาตรี

