ZSC01
Create New Beverage by
Microorganisms
สร้างสรรค์เครืองดืมแนวใหม่โดยใช้จุลินทรีย์

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
นิสต
ิ จะได้เรียนรูพ
้ นฐานของการ
ื
ผลิตเครืองดืมทางจุลชีววิทยา
ตลอดจนสามารถผลิตและ
สร้างสรรค์เครืองดืม เช่น ไวน์
นมหมัก ไซเดอร์ กาแฟ หรือ
เครืองดืมเพือสุขภาพ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.จุลชีววิทยาพืนฐานและความปลอดภัย
ทางอาหาร
2.จุลชีววิทยาของอาหารและเครืองดืม
3.โครงงานวิจย
ั เพือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครืองดืมจากจุลินทรีย์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการทางจุลชีววิทยาสําหรับเครืองดืมได้
2. สามารถตรวจสอบเชือจุลินทรียใ์ นตัวอย่างเครืองดืมตามมาตรฐานทีเกียวข้องได้
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางจุลชีววิทยาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองดืมได้
4. สามารถผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครืองดืมชนิดใหม่ตามความต้องการของ
ผูบ
้ ริโภค

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

12 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC02
Microbes in Daily Life: A
Guide to Hygiene
จุ ลินทรียใ์ นชีวต
ิ ประจําวัน : กิน-อยูถ
่ ก
ู สุขลักษณะ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
นิสต
ิ เรียนรูเ้ กียวกับจุลชีววิทยา
พืนฐานทีเกียวข้องกับอาหาร
และการก่อโรค ซึงสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวต
ิ ประจําวันได้

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.จุลชีววิทยาพืนฐานและความปลอดภัยทาง
อาหาร
2.ความรูเ้ บืองต้นของจุลินทรียก
์ ่อโรค
และปรสิต
3.อาหารหมักกับสุขภาพ
4.หลักการสุขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายพืนฐานทางจุลชีววิทยาทีเกียวกับอาหารและการก่อโรคได้
2. สามารถนําความรูท
้ างจุลชีววิทยาทีเกียวข้อง มาประยุกต์ใช้ในชีวต
ิ ประจําวันได้
3. เห็นคุณค่าของสุขาภิบาลเบืองต้นและสุขอนามัยส่วนบุคคลและการนําไปใช้ใน
ชีวต
ิ ได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

12 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกําลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZSC03

Programming for
Everybody
การโปรแกรมสําหรับบุคคลทัวไป

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูพ
้ นฐานและวิ
ื
ธค
ี ิดเชิง
กระบวนการในงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิธก
ี าร
พัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษา
และความหมายของภาษา
โปรแกรมขันสูง การแก้ปญหา
และประยุกต์ใช้งาน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.พืนฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2.พัฒนาโปรแกรมและการแก้ปญหา
ด้วยหลักการทางคอมพิวเตอร์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถวางแผนขันตอนการแก้ปญหา
2. สามารถเลือกใช้ตรรกะในการแก้ปญหาได้
3. สามารถทํางานเปนทีมและมีทักษะการนําเสนอ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZSC04
Color of Textiles
สีสน
ั ของสิงทอ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
เส้นใยสิงทอประเภทต่าง ๆ
โครงสร้างผ้า การเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ การตกแต่งสําเร็จ
การดูแลรักษาสิงทอ การย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติ การทําผ้ามัดย้อม
การทําผ้าบาติก การพัฒนาแนวคิด
และการออกแบบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สงทอ
ิ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.เส้นใยในชีวต
ิ ประจําวัน
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สงทอ
ิ
จากการย้อมสีธรรมชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเลือกเส้นใยสิงทอให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ์สงทอได้
ิ
2. สามารถอธิบายหลักการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติได้
3. ประยุกต์ใช้ความรูห
้ ลักการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในการสร้างผลิตภัณฑ์สงทอได้
ิ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์สงทอจากผ้
ิ
าทีย้อมด้วยสีธรรมชาติ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC05

Literature and
Science Show
วรรณกรรมและการแสดงวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษา อธิบาย คิดวิเคราะห์
และแก้ปญหาในวรรณกรรม
และการแสดงโดยอาศัยหลัก
การและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์

5

รายละเอียดชุดวิชา
1.วิทยาศาสตร์ในวรรณกรรม
2.การแสดงวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายความรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์ในวรรณกรรมและการแสดงวิทยาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์ความรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์ในวรรณกรรมและการแสดงวิทยาศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้วท
ิ ยาศาสตร์ในการเขียนโครงร่างเรืองสันและการแสดง

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

Art, Design, Entertainment, and Media

ZSC06
Medicinal Chemistry

ี า
เคมย

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับยา ความ
สัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและ
การออกฤทธิของยา เปาหมาย
การออกฤทธิและการเปลียนแปลงทาง
ชีวภาพ การออกแบบและการพัฒนา
ยาใหม่ การสังเคราะห์ยาบางชนิด
เทคนิคการวิเคราะห์สารสําคัญในยา
ระบบนําส่งยา การประยุกต์ใช้ความรูท
้ าง
เคมียากับเคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และ
เทคโนโลยีชวี ภาพ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการของเคมียา
2.การประยุกต์ทางเคมียา

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการของเคมียา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมี
และการออกฤทธิของยา
2. สามารถอธิบายขันตอนการพัฒนายาใหม่ การออกแบบและสังเคราะห์ยา
3. สามารถวิเคราะห์และทดสอบสารสําคัญในยาด้วยเทคนิคทางเคมี
4. สามารถประยุกต์ความรูท
้ างเคมียากับเคมีสาขาอืน ๆ ได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกําลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZSC07
Amateur in Kitchen

มือใหม่เข้าครัว

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีดีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการการแปรรูป
และประกอบอาหาร ปฏิบต
ั ิการการ
ประกอบอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ซุป
เบเกอรี ลูกกวาดและอาหารทอด
ข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัยของ
อาหาร หลักการและขันตอนใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสรูป
แบบต่าง ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากโภชนาการ การศึกษาความเปนไปได้
ในการจําหน่าย

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.ศิลปะและวิทยาการ
ของการประกอบอาหาร
2.การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ทางอาหาร

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายความปลอดภัยอาหาร หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีดีในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารได้ถก
ู ต้อง
2. สามารถวิเคราะห์ แก้ปญหา รูจ้ ก
ั การทํางานร่วมกับผูอ
้ ืน การรูจ้ ก
ั ยืดหยุน
่ ผ่อนปรน และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ
3. มีทักษะในการแปรรูปและประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ได้ถก
ู ต้องและปลอดภัย
4. มีทักษะในการสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้
5. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทีดึงดูดใจผูบ
้ ริโภคและมีความเปนไปได้ในการจําหน่าย โดยประยุกต์
หลักการและขันตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

20 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC08

Chemistry and
Entertainment

เคมีและความบันเทิง

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การนําแอปพลิเคชัน เกมรูปแบบต่าง ๆ
มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและ/หรือเคมี การใช้ภาพยนตร์/
การ์ตน
ู แอนิเมชันเปนสถานการณ์ในการ
ศึกษา ปฏิกิรย
ิ า ประโยชน์ และโทษทาง
เคมี การวิพากษ์ภาพยนตร์ตามหลักการ
และทฤษฎีทางเคมีทีเกียวข้องและสือสาร
ความรูท
้ างเคมีสส
ู่ าธารณะ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.เคมีกับเกม
2.เคมีกับภาพยนตร์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและเคมีโดยใช้แอปพลิเคชัน
และเกมรูปแบบต่าง ๆ
2. สามารถอธิบายเกมทางวิทยาศาสตร์
3. สามารถอธิบายสถานการณ์ในภาพยนตร์ได้ตามหลักการ และ/หรือ
กระบวนการทางเคมี
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรูท
้ างเคมีกับความบันเทิงได้
5. สร้างสรรค์ สือ การแสดง และ/หรือนวัตกรรมทีเกียวข้องกับวิชาเคมีได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

20 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การศึกษา (Education, Library Science)

ZSC09

The Data Journey : From
Raw Data to Insights
การเดินทางของข้อมูล : จากข้อมูลสูป
่ ญญา

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ขันตอนการทํางานด้านข้อมูลจากปญหา
สูก
่ ารแก้ไข การวิเคราะห์ขอ
้ มูล หลักการ
ทํางานของการวิเคราะห์ขอ
้ มูล เครืองมือ
ในการวิเคราะห์ขอ
้ มูล ฐานข้อมูล ภาษาเอส
คิวแอล การสร้างแบบจําลองและการ
ออกแบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา
โครงงาน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
และความชาญฉลาดทางธุรกิจ
2.การจัดการข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการพืนฐานของการวิเคราะห์ขอ
้ มูล
2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ
้ ละเครืองมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลในการแก้ปญหาได้
3. สามารถอธิบายหลักการทฤษฎีทีสําคัญของการจัดการ
และระบบฐานข้อมูลได้
4. สามารถสือสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZSC10
Mathematics for Decision
Making
คณิตศาสตร์เพือการตัดสินใจ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การตัดสินใจเปนส่วนสําคัญ
ของการดําเนินชีวต
ิ และการทํางาน
ในทุกสาขาอาชีพ ทังในทางธุรกิจ
การเงิน อุ ตสาหกรรม กฎหมาย
ไปจนถึงนโยบายสาธารณะ
การตัดสินใจทีดีต้องมีการใช้ขอ
้ มูล
สถิติ องค์ความรู ้ การวิเคราะห์ และ
ตรรกะเปนองค์ประกอบในการตัดสินใจ

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.พืนฐานของคณิตศาสตร์
เพือการตัดสินใจ
2.คณิตศาสตร์เพือการตัดสินใจ
ทางธุรกิจและการเงิน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถสร้างและวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
จากฟงก์ชน
ั พืนฐานได้
2. สามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลและทํานายโอกาสทีเกียวข้องกับปญหา
การตัดสินใจได้
3. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการและความรูท
้ างคณิตศาสตร์
ในการตัดสินใจทางธุรกิจและในชีวต
ิ ประจําวันได้
4. สามารถสือสารและนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZSC11
Chemistry for Wellbeing

ี ีมส
ี ข
เคมด
ุ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การนําความรูพ
้ นฐานทาง
ื
วิทยาศาสตร์มาใช้เพือการอุ ปโภค
บริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย โดย
ทราบหลักการ ปจจัยต่อพฤติกรรม
การอุ ปโภคบริโภค และการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวต
ิ ประจําวันได้
อย่างเหมาะสม

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.กินอยูอ
่ ย่างฉลาดและปลอดภัย
ด้วยวิทยาศาสตร์
2.ดูดีด้วยเคมี

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายสมบัติและชนิดของเส้นใยสําหรับเครืองแต่งกาย
องค์ประกอบของเครืองสําอางและอาหารประเภทต่างๆ และแนวคิดการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ทีเหมาะสม รวมทังการใช้ยาและวัคซีน และวิธก
ี ารตรวจโรคด้วยเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเบืองต้นในอาหารและเครืองสําอางจากข้อมูล
ทีได้จากการอ่านฉลาก และเลือกอุ ปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย
3. สามารถใช้ยา บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกําลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZSC12

Green Materials
วัสดุรก
ั ษ์โลก

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
เรียนรูว้ ส
ั ดุทีมีความเปนมิตร
ต่อสิงแวดล้อม วงจรชีวต
ิ วัสดุ
และการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่
เพือส่งเสริมให้นิสต
ิ ตระหนัก
และเปนส่วนหนึงในการร่วม
อนุรก
ั ษ์สงแวดล้
ิ
อม

4

รายละเอียดชุดวิชา
1. วงจรชีวต
ิ วัสดุ
2.การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถจดจําและเข้าใจเกียวกับวัสดุทีมีความเปนมิตร
ต่อสิงแวดล้อม
2. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการใช้วส
ั ดุทีเหมาะสม
ต่อการอนุรก
ั ษ์สงแวดล้
ิ
อม
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และปรับใช้ได้กับ
ชีวต
ิ ประจําวันได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC13
From Waste to Bio-based
Materials

จากขยะสูว
่ ส
ั ดุชวี ฐาน

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การเพิมมูลค่าให้แก่วส
ั ดุเหลือใช้
ทางการเกษตรโดยใช้กระบวนการ
ทางกล ทางเคมี และทางชีวภาพ เพือ
เปลียนให้เปนวัสดุชวี ฐานทีสามารถนํา
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทีเกียวข้อง
กับชีวต
ิ ประจําวัน เช่น วัสดุทดแทนไม้
สําหรับทําเฟอร์นิเจอร์ปลอดฟอร์มั
ลดีไฮด์ ฯลฯ ซึงจะทําให้เห็นภาพรวม
ของเศรษฐกิจในอนาคตทีมุง
่ เน้นการ
พัฒนาทียังยืน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.วัสดุชวี ฐาน101
2.DIY! วัสดุชวี ฐาน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายความรูท
้ ีเกียวข้องกับพืนฐานทางวัสดุศาสตร์
และวัสดุชวี ฐาน
2. สามารถจําแนกวัสดุชวี ฐานและนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
3. สามารถสร้างสรรค์วส
ั ดุชวี ฐานด้วยตนเอง

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC14
Metals in Everyday Life

โลหะในชีวต
ิ ประจําวัน

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ กียวกับโลหะ
และโลหะผสม ผลิตภัณฑ์โลหะ
ทีใช้ในชีวต
ิ ประจําวัน วิวฒ
ั นาการ
ของการใช้โลหะ ชนิดและสมบัติ
ของโลหะ กระบวนการผลิตและ
ขึนรูปโลหะ การปรับปรุงสมบัติ
ของโลหะ การนําโลหะ
และโลหะผสมไปใช้ประโยชน์

4

รายละเอียดชุดวิชา
1. โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
2.กระบวนการขึนรูปโลหะ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์โลหะทีใช้ในชีวต
ิ ประจําวันได้
2. สามารถจําแนกชนิดของโลหะ ระบุสมบัติและการใช้งานของโลหะได้
3. สามารถระบุกระบวนการผลิตและขึนรูปโลหะได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม
(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZSC15
Types of Materials and
Their Uses
ประเภทวัสดุและการใช้งาน

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การจําแนกประเภทของ
วัสดุ ประเภทต่าง ๆ
และมีการเลือกใช้วส
ั ดุ
ให้เหมาะสมกับงาน
แต่ละประเภท

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.ประเภทและสมบัติของวัสดุ
2.การเลือกใช้วส
ั ดุ
ในชีวต
ิ ประจําวัน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถจําแนกวัสดุประเภทต่างๆ ทีอยูร่ อบตัวได้
2. สามารถเลือกใช้วส
ั ดุให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ กียวกับวัสดุในชีวต
ิ ประจําวันได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม
(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZSC16
Surrounding Nanomaterials and
Prospective Nanotechnology

วัสดุนาโนรอบตัวกับแนวโน้ม
เทคโนโลยีนาโนในอนาคต

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
บทนําและนิยามวัสดุนาโน
สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน
วัสดุนาโนรอบตัว วัสดุนาโน
ในธรรมชาติ วัสดุนาโนในชีวต
ิ
ประจําวัน การประยุกต์ใช้งานวัสดุ
นาโนในด้านต่าง ๆ กรณีศึกษา
และแนวทางการประยุกต์ใช้วส
ั ดุ
นาโนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.วัสดุนาโนในชีวต
ิ ประจําวัน
2.วัสดุนาโนแห่งอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายนิยามและสมบัติเฉพาะของวัสดุนาโนได้
2. สามารถยกตัวอย่างวัสดุนาโนในธรรมชาติ วัสดุนาโนรอบตัว
วัสดุนาโนทีสําคัญ เช่น วัสดุนาโนคาร์บอนและการใช้งานได้
3. สามารถประยุกต์ใช้วส
ั ดุนาโนในชีวต
ิ ประจําวันในด้านต่างๆ
และแนวทางการประยุกต์ใช้วส
ั ดุนาโนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม
(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZSC17
Ceramic Products
ผลิตภัณฑ์เซรามิก

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์
เซรามิกดังเดิม วิวฒ
ั นาการ
ของเซรามิกจนถึงยุคปจจุบน
ั
ประเภทของเซรามิก
กระบวนการผลิตและการขึนรูป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกดังเดิม
การนําวัสดุเซรามิกไปใช้งาน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.เซรามิกเบืองต้น
2.กระบวนการผลิตเซรามิก

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถจําแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกดังเดิม ประวัติความเปนมา
และวิวฒ
ั นาการของเซรามิกดังเดิม
2. สามารถจําแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ การใช้งาน
และการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตและสามารถขึนรูป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกดังเดิมได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม
(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZSC18
Electroplating of Metals

การชุบโลหะด้วยไฟฟา

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
หลักการพืนฐานของ
กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟา
ลักษณะและสมบัติของผิวชุบ
โลหะชนิดต่างๆ การเตรียมผิว
ชินงานก่อนชุบ วิธก
ี ารชุบโลหะ
ด้วยไฟฟา การใช้ประโยชน์ของ
การชุบโลหะ ฝกปฏิบต
ั ิการชุบ
โลหะด้วยไฟฟา

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.การชุบโลหะด้วยไฟฟา
2.ปฏิบต
ั ิการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟา

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการพืนฐานของกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟา
2. สามารถอธิบายความรูเ้ กียวกับลักษณะและสมบัติของผิวชุบโลหะชนิดต่างๆ
3. สามารถอธิบายวิธก
ี ารชุบโลหะด้วยไฟฟาและสามารถปฏิบต
ั ิการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟาได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

20 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม
(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZSC19
Stars and Tourism
ดวงดาวกับการท่องเทียว

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
หลักการทํางานของกล้องดูดาว
แอปพลิเคชันสําหรับดูดวง การใช้งาน
แผนทีดาว ดาวเคราะห์ กลุ่มดาว
บนท้องฟา นิทานดาวเพือความบันเทิง
ดวงจันทร์และเฟสของดวงจันทร์
การบอกข้างขึนข้างแรมจากวันเดือนป
ดิถีจน
ั ทร์กับปรากฏการณ์นําขึนนําลง
ปฏิทินจันทรคติไทย ทรงกลมฟา
การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์
การถ่ายภาพดวงดาวเบืองต้น

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.ดวงดาวและนิทานดาวบนท้องฟา
2.ดาราศาสตร์กับการท่องเทียว

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเข้าใจหลักการและวิธก
ี ารของกล้องดูดาว
2. สามารถใช้แอปพลิเคชันในการดูดาวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถบ่งบอกชือกลุ่มดาวต่าง ๆ บนท้องฟาได้ถก
ู ต้อง
4. สามารถนําความรูเ้ รืองกลุ่มดาวมาเล่าเปนนิทานเพือความบันเทิง ท่องเทียวได้
5. สามารถนําความรูเ้ รืองทรงกลมท้องฟาใช้อ้างอิงเปนทิศทางในการนําทาง
6. สามารถบ่งบอกข้างขึนข้างแรมจากการสังเกตดวงจันทร์
7. สามารถใช้ปฏิทินจันทรคติไทย ได้ถก
ู ต้อง

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

60 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ (Tourism, Food, Services)

ZSC20
Mathematics for Life Skills

คณิตศาสตร์สาํ หรับทักษะชีวต
ิ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกียวกับหลักการทาง
คณิตศาสตร์เบืองต้น กระบวนการ
แก้ปญหาและให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบืองต้น
คณิตศาสตร์กับความงาม
คณิตศาสตร์กับดนตรี คณิตศาสตร์
สําหรับผูบ
้ ริโภค สถิติเบืองต้น
การคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับหุน
้
เบืองต้น การวิเคราะห์การเงินส่วน
บุคคล และค่าคาดหมายกับการตัดสินใจ

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.คณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจําวัน
2.สถิติในชีวต
ิ ประจําวัน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกียวกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเบืองต้น
2. สามารถอธิบายกระบวนการแก้ปญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. สามารถอธิบายแนวคิดเกียวกับตรรกศาสตร์เบืองต้น
4. สามารถอธิบายแนวคิดเกียวกับคณิตศาสตร์กับความงามและดนตรี
5. สามารถปฏิบต
ั ิการแก้ปญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จาก
สถานการณ์ปญหาในชีวต
ิ ประจําวัน

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZSC21
Enjoy Mathematics Through Constructing
Learning Materials and Games

สนุกคณิต ผ่านการสร้างสือการเรียนรูแ
้ ละเกม

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกียวกับสือการเรียนรูแ
้ ละ
เกมคณิตศาสตร์ แนวการจัดการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ผา่ นการใช้สอการเรี
ื
ยนรูแ
้ ละ
เกมคณิตศาสตร์และการนําไปใช้ในชันเรียน
หลักการออกแบบสือการเรียนรูแ
้ ละเกม
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน และสือการ
เรียนรูแ
้ ละเกมคณิตศาสตร์ทีเสริมสร้าง
การคิดขันสูง (Higher order thinking)
และการนึกภาพ (Visualization)
ปฏิบต
ั ิการออกแบบและสร้างสือการเรียนรู ้
และเกมคณิตศาสตร์และนําไปทดลอง
นําร่องใช้กับกลุ่มเปาหมาย

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.สือการเรียนรูแ
้ ละเกมระดับ
ประถมศึกษา
2.สือการเรียนรูแ
้ ละเกมระดับ
มัธยมศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกียวกับสือการเรียนรูแ
้ ละเกมคณิตศาสตร์ได้
2. สามารถอธิบายแนวการจัดการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ผา่ นสือการเรียนรู ้
และเกมคณิตศาสตร์
3. สามารถอธิบายหลักการออกแบบสือการเรียนรูแ
้ ละเกมคณิตศาสตร์ได้
4. สามารถออกแบบและสร้างสือการเรียนรูแ
้ ละเกมคณิตศาสตร์ทีกําหนดได้
5. สามารถสะท้อนผลการนําสือการเรียนรูแ
้ ละเกมคณิตศาสตร์
ไปทดลองนําร่องใช้กับกลุ่มเปาหมายได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZSC22
Statistics and Business Data
Analysis with MS Excel
สถิติและการวิเคราะห์ขอ
้ มูลทางธุรกิจด้วย MS Excel

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับสถิติ
การเตรียมข้อมูล
การนําเสนอข้อมูล
สถิติเชิงอนุมาน
การพยากรณ์เชิงสถิติ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางธุรกิจ
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.สถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมานด้วย MS Excel
2.การพยากรณ์เชิงสถิติ
ด้วย MS Excel

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการและใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้
2. สามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชิงธุรกิจด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานได้
3. สามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชิงทํานายด้วยตัวแบบเชิงสถิติได้
4. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับข้อมูลทางธุรกิจได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZSC23
Game strategies and Decision
Making as Statisticians
ี ารตัดสินใจอย่างนักสถิติ
กลยุทธ์ของเกมและวิธก

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาพืนฐานของสถิติ วิธก
ี ารทางสถิติ
และความน่าจะเปนในการวิเคราะห์เพือ
ให้ได้สารสนเทศทีมีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ แนวคิดของการตัดสินใจ
การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ต้นไม้
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์
ของเกม การหาผลลัพธ์ของเกม
ทีเหมาะสมทีสุด การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.สถิติเบืองต้นสําหรับการตัดสินใจ

2.สถิติเพือวิเคราะห์การตัดสินใจ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเข้าใจหลักการและวิธก
ี ารทางสถิติเบืองต้น
2. สามารถเข้าใจวิธก
ี ารและความแตกต่างของเกณฑ์การตัดสินใจแบบต่าง ๆ
3. สามารถเลือกวิธก
ี ารทางสถิติไปใช้ในการแก้ปญหาทีเกียวข้องกับข้อมูล
และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพือให้ได้สารสนเทศทีมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZSC24
Scientific Technique in
Photography
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการถ่ายภาพ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
หลักการทางวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้อง
กับอุ ปกรณ์การถ่ายภาพ การถ่ายภาพ
และนําหลักการไปใช้ในการพัฒนาการ
ถ่ายภาพจนถ่ายภาพทีสร้างสรรค์ได้
อย่างเชียวชาญ และนําเสนองานภาพ
โดยไม่ละเมิดผลงานของผูอ
้ ืน
มีจรรยาบรรณและจริยธรรม
ของการถ่ายภาพ

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.มหัศจรรย์แห่งแสง
2.วิทยาศาสตร์ในเทคนิคการถ่ายภาพ
3.การแต่งภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับอุ ปกรณ์และเทคนิค
การถ่ายภาพ
2. สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับการถ่ายภาพ เพือนําไปสูก
่ ารพัฒนา
การถ่ายภาพ
3. สามารถปฏิบต
ั ิการถ่ายภาพทีสร้างสรรค์ ได้อย่างเชียวชาญ
4. สามารถนําเสนองานภาพโดยไม่ละเมิดผลงานของผูอ
้ ืน มีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของการถ่ายภาพ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

Art, Design, Entertainment, and Media

ZSC25
Materials for Sports and
Pets
วัสดุเพือการกีฬาและเพือสัตว์เลียง

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูพ
้ นฐานของวั
ื
สดุทีใช้ในชีวต
ิ
ประจําวันทังของคนและสัตว์เลียง
รวมถึงการแข่งขันทางกีฬาเพือให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้สง
ู สุดและ
ปลอดภัย การจําแนกวัสดุ
การเลือกใช้วส
ั ดุ ทางการกีฬา
และเพือสัตว์เลียงประเภทต่าง ๆ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.วัสดุเพือการกีฬา
2.วัสดุเพือสัตว์เลียง

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบาย ระบุ จําแนก และเลือกใช้วส
ั ดุในชีวต
ิ ประจําวันเพือการกีฬา
และเพือสัตว์เลียงได้อย่างปลอดภัย
2. สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และเชือมโยงความรูด
้ ้านวัสดุกับการเลือกใช้วส
ั ดุ
สําหรับชีวต
ิ ประจําวัน เพือการกีฬา และเพือสัตว์เลียง
3. สามารถวิเคราะห์ ความเปนเหตุเปนผลและความสมจริงในการเลือกใช้วส
ั ดุ
สําหรับชีวต
ิ ประจําวัน เพือการกีฬา และเพือสัตว์เลียง
4. สามารถออกแบบกิจกรรมเชือมโยงความรูด
ิ ประจําวัน
้ ้านวัสดุ สําหรับชีวต
เพือการกีฬา และเพือสัตว์เลียง

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกําลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZSC26
Science in Fiction
วิทยาศาสตร์ในบันเทิงคดี

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูท
้ างวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย
ภาพยนตร์และวรรณกรรมไทยและสากล
หลักการสร้างสือทางวิทยาศาสตร์
การเขียนบทความ ความรูท
้ าง
วิทยาศาสตร์ในการอธิบายภาพยนตร์
และวรรณกรรมไทยและสากล
หลักการสร้างสือทางวิทยาศาสตร์
การเขียนบทความ
การสร้างอินโฟกราฟก
การวาดภาพลายเส้นทางวิทยาศาสตร์
และการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์และ
วรรณกรรม
2.สือวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลและเรืองราวทางวิทยาศาสตร์ในบันเทิงคดีได้
2. สามารถเชือมโยงความรูท
้ างวิทยาศาสตร์ในบันเทิงคดีกับชีวต
ิ จริง
3. สามารถสือสารแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทีพบในบันเทิงคดีได้
4. สามารถสร้างสือทางวิทยาศาสตร์เบืองต้นได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZSC27
Well-Being with Biotechnology

ี ข
อยูด
่ ีมส
ุ กับเทคโนโลยีชวี ภาพ

คําอธิบายชุดวิชา

6

หน่วยกิต

ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของ
เทคโนโลยีชวี ภาพเชิงหลักการและการประยุกต์ใช้
ทังกระบวนการเทคโนโลยีชวี ภาพดังเดิมและสมัย
ใหม่ ความรูด
้ ้านจรรยาบรรณการวิจย
ั ในงาน
เทคโนโลยีชวี ภาพผลิตภัณฑ์สงมี
ิ ชวี ต
ิ จําแนกตาม
กลุ่มสิงมีชวี ต
ิ ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์
และผลผลิตทีเกิดจากสิงมีชวี ต
ิ เพือใช้ในงาน
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ การวิจย
ั และเชิงพาณิชย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุ ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ชีวเศรษฐศาสตร์เบืองต้น และการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์สงมี
ิ ชวี ต
ิ ในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการแพทย์และสาธารณสุข เพือยกระดับ
คุณภาพชีวต
ิ สุขภาพ และความยังยืนในอนาคต
และหัวข้อปญหาผลิตภัณฑ์สงมี
ิ ชวี ต
ิ ในปจจุบน
ั

รายละเอียดชุดวิชา
1.ชีวต
ิ วิถีใหม่กับเทคโนโลยีชวี ภาพ
2.ผลิตภัณฑ์จากสิงมีชวี ต
ิ เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายหลักการ บทบาท และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
โดยกระบวนการของเทคโนโลยีชวี ภาพดังเดิมและสมัยใหม่
2. สามารถอธิบายเรียนรูเ้ ทคนิคทีเกียวข้องและความก้าวหน้าทางการวิจย
ั
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ ทังจุลินทรีย์ พืช และสัตว์
3. สามารถอธิบาย ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์จากสิงมีชวี ต
ิ
ขันตอนการเก็บ เพิมปริมาณ แปรรูป และขยายส่วนผลิตภัณฑ์จากสิงมีชวี ต
ิ
ิ ยาศาสตร์สข
ุ ภาพได้
เพือผลผลิตผลิตภัณฑ์ในอุ ตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์วท
้ วี เศรษฐศาสตร์และเทคนิคสมัยใหม่ในการผลิตภัณฑ์
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรูช
จากสิงมีชวี ต
ิ เพือใช้ในการแพทย์และวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
5. สามารถอธิบายการผลิตเอนไซม์และอาหารเพือส่งเสริมสุขภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ความมันคง และความยังยืนในอนาคต

จํานวนผู
้เรียน
ผู
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC28
Science and Art of Plants
in Digital Life
ศาสตร์และศิลปแห่งพืชพรรณในชีวต
ิ ดิจท
ิ ัล

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การบูรณาการศาสตร์ทางด้านพืช
ในมิติทีเกียวข้องกับอาหาร
สุขภาพ สิงแวดล้อม วิถีชวี ต
ิ
ศิลปวัฒนธรรม และการประยุกต์
ใช้พช
ื ทีเปนกระแสนิยม เพือเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการประกอบธุรกิจ
ของคนรุน
่ ใหม่ในยุคดิจท
ิ ัล

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.พืชสําหรับวิถีชวี ต
ิ สมัยใหม่
2.พืชสําหรับชีวต
ิ ดิจท
ิ ัลในมหานคร

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายเกียวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของพืชเพือการใช้ชวี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
2. สามารถเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพืชและศิลปวัฒนธรรม
ในเชิงบูรณาการ
3. สามารถประยุกต์ความรูด
้ ้านพืชเพือเปนแนวทางในการต่อยอด
ธุรกิจเชิงพาณิชย์

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

20 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSC29
Plants in Glass Bottles and
Online Markets
พฤกษาในขวดแก้วและในตลาดออนไลน์

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความสําคัญ และคุณค่าของการเพาะเลียง
พรรณไม้และการรักษาสภาพเนือเยือของ
ต้นไม้และดอกไม้ในขวดแก้ว
ประเภทของการเพาะเลียงและ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพืชในขวดแก้ว
การเพาะเลียงและการเก็บรักษาสภาพ
เนือเยือต้นไม้ในขวดแก้วแต่ละประเภท
พืนฐานการพัฒนาพันธุพ
์ รรณไม้เศรษฐกิจ
ทีสําคัญในกระแสสังคมและตลาดออนไลน์
แนวคิดพืนฐานของการเริมต้นของ
ผูป
้ ระกอบการออนไลน์ การจัดทําแผนธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบืองต้นของผูป
้ ระกอบการ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

รายละเอียดชุดวิชา
1. มหัศจรรย์ต้นไม้ในขวดแก้ว
2.พรรณไม้เศรษฐกิจในตลาด
ออนไลน์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายความหมาย ความเปนมา ประเภท ประโยชน์และคุณค่า
ในด้านต่าง ๆ ของการเพาะเลียงพืชและชินส่วนพืช รวมถึงการรักษาสภาพเนือเยือ
ของต้นไม้และดอกไม้ในขวดแก้ว
2. สามารถเลือกใช้พรรณไม้ และวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับการเพาะเลียงและการเก็บ
รักษาสภาพเนือเยือต้นไม้ในขวดแก้วแต่ละประเภท และการดูแลรักษาได้เหมาะสม
3. สามารถอธิบายความสําคัญ ชนิด ลักษณะประจําพันธุ์ แหล่งปลูก และดูแลรักษา
พรรณไม้เศรษฐกิจทีสําคัญในกระแสสังคมและตลาดออนไลน์ได้
ั ทําแผนธุรกิจออนไลน์เกียวกับ
4. สามารถนําความรูเ้ ศรษฐศาสตร์เบืองต้นมาใช้จด
ผลิตภัณฑ์ของต้นไม้และดอกไม้ในขวดแก้วและพรรณไม้เศรษฐกิจ
5. มีทักษะการทํางานร่วมกับผูอ
้ ืนได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

25 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC30
DNA: The Secret of Life
ดีเอ็นเอความลับแห่งชีวต
ิ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ดีเอ็นเอและการไขความลับ
ของชีวต
ิ การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
การระบุอัตลักษณ์ของสิงมีชวี ต
ิ
การประยุกต์ใช้ความรูพ
้ นฐาน
ื
เกียวกับดีเอ็นเอเพือค้นหาคํา
ตอบในประเด็นสําคัญของสังคม
ยุคใหม่ปจจุบน
ั ทีสามารถอธิบาย
ได้ด้วยพันธุศาสตร์

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.พันธุศาสตร์สาํ หรับมือใหม่
2.นักสืบดีเอ็นเอ
3.จีโนมิกส์กับวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมือง

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายหลักการพืนฐานทางพันธุศาสตร์ได้
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเพือวิเคราะห์ขอ
้ มูลและหลักฐาน
จากดีเอ็นเอได้
3. สามารถตอบคําถามในประเด็นสําคัญของสังคมทีโดยใช้
ความรูท
้ างพันธุศาสตร์ได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC31
Urban Animals and Bird
Watching

สัตว์ในเมืองและการดูนก

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การเตรียมตัว
การเลือกอุ ปกรณ์
วิธด
ี น
ู กและสํารวจสัตว์
ทีอาศัยอยูใ่ นบริเวณบ้าน
เบืองต้น รวมถึงการระบุชนิด
นกและสัตว์มพ
ี ษ
ิ และไม่มพ
ี ษ
ิ
ทีอาศัยอยูใ่ นบริเวณบ้าน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.การดูนก
2.สัตว์เลียงในชีวต
ิ ประจําวัน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถเตรียมตัวและใช้อุปกรณ์ดน
ู กและสํารวจสัตว์
ทีอาศัยอยูใ่ นบริเวณบ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สามารถจําแนกชนิดนกและสัตว์ทีอาศัยอยูใ่ นบริเวณบ้าน
ทังทีมีพษ
ิ และไม่มพ
ี ษ
ิ รวมถึงนํามาเชือมโยงความสัมพันธ์
กับมนุษย์และระบบนิเวศได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

25 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC32
Backyard Biology and
Conservation
ชีววิทยาหลังบ้านและการอนุรก
ั ษ์

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับสิงมีชวี ต
ิ
ทีพบในชีวต
ิ ประจําวัน ในพืนทีอาศัย
สวนหลังบ้าน อาหาร แหล่งท่องเทียว
วัฒนธรรม สือดิจท
ิ ัล และสิงพิมพ์
การใช้ประโยชน์จากสิงมีชวี ต
ิ รอบตัว
ประเด็นปญหาเกียวกับสิงแวดล้อม
การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเปลียนแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ และวิธก
ี ารลดปญหา
สิงแวดล้อมและการอนุรก
ั ษ์
ในชีวต
ิ ประจําวัน

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.ชีววิทยาหลังบ้าน
2.ชีววิทยาการอนุรก
ั ษ์
สําหรับทุกสิงอย่าง

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายลักษณะเด่นและจําแนกสิงมีชวี ต
ิ เบืองต้น
2. สามารถอธิบายบทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ของสิงมีชวี ต
ิ
3. สามารถอธิบายถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อความยังยืนของโลก
4. สามารถยกตัวอย่างปญหาสิงแวดล้อมและอภิปรายเกียวกับ
สาเหตุของปญหาและอภิปรายเชิงวิพากษ์ วิธแ
ี ก้ปญหาสิงแวดล้อม
5. สามารถอธิบายวิธก
ี ารลดผลกระทบจากปญหาสิงแวดล้อม
ิ ประจําวัน
และส่งเสริมการอนุรก
ั ษ์ทีใช้ได้ในชีวต

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

ไม่จาํ กัดคน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZSC33
New Physics in Movies
and Media, Versus Belief
ฟสิกส์สมัยใหม่ ในภาพยนตร์และสือ กับความเชือ

4

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา

นิสต
ิ จะได้เรียนรูป
้ ระวัติ แนวความคิด และผลการทดลอง ทีใช้สร้างและการตรวจสอบหลัก
ทางฟสิกส์ควอนตัม ทฤษฎีสม
ั พัทธภาพ และฟสิกส์อืนๆ ทีเกียวข้องในปจจุบน
ั การพัฒนา
หลักการฟสิกส์ในอนาคต และสิงทีฟสิกส์สมัยใหม่ได้ทํานายปรากฏการณ์ต่างๆ ในอนาคตทีอาจ
จะขัดแย้งกับความรูส
้ ก
ึ โดยทัวไป เช่น การเดินทางข้ามเวลา การมีหลายมิติ การเข้าและไขรหัส
แบบควอนตัม ปรากฏการณ์ควอนตัมกับสัตว์อพยพตามฤดูกาล ควอนตัมประยุกต์กับวัสดุใน
อนาคต เปนต้น ประวัติการใช้หลักการฟสิกส์ ความสมเหตุสมผลและความถูกทางฟสิกส์
ในภาพยนตร์ วรรณกรรมและสือต่างๆ แนวทางและวิธป
ี รับการนําเสนอในสือต่างๆให้ถก
ู ต้อง
ตามหลักการฟสิกส์ การสร้างค่านิยมและวิธค
ี ิดทีมีเหตุมผ
ี ล มีขอ
้ มูลสนับสนุนและยอมรับ
ความคิดเห็นอืน โดยใช้ตัวอย่างของหลักการฟสิกส์ผา่ นทางภาพยนตร์ วรรณกรรม และสือ ๆ
ความสอดคล้องและข้อขัดแย้งระหว่างฟสิกส์กับความเชือความศรัทธาและค่านิยมของสังคม
จากอดีต ปจจุบน
ั และอนาคต

รายละเอียดชุดวิชา
1.ประวัติโดยย่อของฟสิกส์สมัยใหม่และการประยุกต์ในอนาคต
2.ฟสิกส์สมัยใหม่ในภาพยนตร์และวรรณกรรม กับ ความเชือและค่านิยม

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายแนวความคิด ประวัติ การสร้างหลักการทางฟสิกส์สมัยใหม่ได้
2. สามารถอธิบายและวิเคราะห์ ความเปนเหตุเปนผลของการทํานายของฟสิกส์สมัยใหม่
ทีขัดแย้งกับความรูส
้ ก
ึ โดยทัวไปได้
3. สามารถวิเคราะห์ ความเปนเหตุเปนผลและความสมจริงในการใช้หลักการทางฟสิกส์สมัยใหม่
ในภาพยนตร์ วรรณกรรม และ สือต่างๆ ได้ และสามารถแนะนําปรับปรุงให้เหมาะสมได้
4. สามารถอธิบายและวิเคราะห์ ความสอดคล้องและข้อขัดแย้งระหว่างฟสิกส์สมัยใหม่กับความ
เชือและความนิยมของสังคม และ สามารถนําเสนอแนวความคิดในการลดข้อขัดแย้งดังกล่าว
ให้เหมาะสมกับริบทได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZSC34
Effective
Eff
f ective Science
ff
Communication
การสือสารทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การสือสารทางด้านวิทยาศาสตร์
เปนภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเหมาะสมกับผูฟ
้ ง
กลุ่มเปาหมาย การสือสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์เปนภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเหมาะสม
กับผูฟ
้ งกลุ่มเปาหมาย และ
การเขียนรายงานและผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การนําเสนอทาง
วิทยาศาสตร์เปนภาษาอังกฤษ
2.การเขียนทางวิทยาศาสตร์
เปนภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถสือสารทางวิทยาศาสตร์เปนภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเปาหมาย
2. สามารถนําเสนอทางวิทยาศาสตร์เปนภาษาอังกฤษ
3. สามารถเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เปนภาษาอังกฤษ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

10 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZSC35
The King's Wisdom for
Sustainable Life
ศาสตร์พระราชาเพือชีวต
ิ ทียังยืน
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา

เรียนรูก
้ ระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที 9
เชือมโยงกับกระบวนการคิดและแก้ปญหาทางวิทยาศาสตร์ และสืบสานต่อยอด
ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที 10 ใช้หลักการทรงงานทีเปนประโยชน์
ต่อประชาชน นํามาประยุกต์ใช้ใน การออกแบบ และพัฒนาสือ กิจกรรม
และการจัดการเรียนรูแ
้ บบบูรณาการ เพือพัฒนาศักยภาพในการแก้ปญหา
ทางด้านการเกษตร ด้านสิงแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการอุ ปโภคบริโภค
ด้านพลังงานทดแทน และ ด้านการศึกษา สูเ่ ปาหมายการพัฒนาอย่างยังยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

รายละเอียดชุดวิชา

1.วิถีชวี ต
ิ พอเพียงตามศาสตร์พระราชา 2.วิถีชวี ต
ิ ใหม่ตามศาสตร์พระราชา

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดศาสตร์พระราชานําสูก
่ ารใช้ชวี ต
ิ ทีคุณธรรม จริยธรรม
และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
2. สามารถอธิบายแนวคิดโครงการในพระราชดําริเชือมโยงประยุกต์ใช้ความรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์
อย่างเหมาะสมในการแก้ปญหาของวิถีชวี ต
ิ คนไทย
3. สามารถออกแบบและพัฒนาสือ กิจกรรม และการจัดการเรียนรูแ
้ บบบูรณาการ
เพือพัฒนาศักยภาพในการแก้ปญหาทาง ด้านการเกษตร ด้านสิงแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข
ด้านการอุ ปโภคบริโภค ด้านพลังงานทดแทน และ ด้านการศึกษา สูเ่ ปาหมายการพัฒนาอย่างยังยืน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สามารถวิเคราะห์ปญหาจากการทํางานเปนทีมทีมีประสิทธิภาพตามหลักการทรงงานของ
ศาสตร์พระราชา
5. สามารถสังเคราะห์และถ่ายทอดวิธก
ี ารแก้ปญหาโดยใช้เทคโนโลยีปราชญ์ชุมชนและ
สารสนเทศสือสารเหมาะสมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยังยืน

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

60 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การศึกษา (Education, Library Science)

ZSC36

Microsoft
f Excel for
ft
Professionals
Microsoft Excel สําหรับมืออาชีพ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
การเขียนสูตรคํานวณในโปรแกรม
Microsoft Excel จากสมการรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สมการทางคณิตศาตร์ สถิติ
ฟสิกส์ และเศรษฐศาตร์ เปนต้น
การใช้เครืองมือต่างๆ ในโปรแกรม
Microsoft Excel เพือนําไปวิเคราะห์
จําแนกประเภท และนําเสนอข้อมูล การ
สร้างแผนภาพแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบ
(interactive dashboards)
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
และการสร้างชุดคําสังอัตโนมัติด้วย
macros ในโปรแกรม Microsoft Excel
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Microsoft Excel
2.การนําเสนอข้อมูลด้วย
Microsoft Excel

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถออกแบบรูปแบบข้อมูล ทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ขอ
้ มูล
2. สามารถเขียนสูตรคํานวณในโปรแกรม Microsoft Excel จากสมการ
ตามสาขาวิชาทีสนใจได้
3. สามารถประยุกต์ใช้เครืองมือในโปรแกรม Microsoft Excel เพือวิเคราะห์
และจําแนกข้อมูลได้
4. สามารถออกแบบและเลือกใช้แผนภูมิ เพือนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถสร้างแผนภาพ ทีประกอบแผนภูมแ
ิ ละตารางข้อมูลเชิงโต้ตอบได้
6. สามารถสร้างชุดคําสังอัตโนมัติด้วย macros ได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
IT (Computer, Mathematics, Statistics)

