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รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา การคิดและการตัดสินใจ  
 

 

หมวดที ่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  

 4000116 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 
 

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปดสอนใหกับหลักสูตร  ................... .............................................. สาขาวิชา ..........................................  

          √  เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 

      √  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

                        บังคับ                            เลือก 
                        

              กลุมวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร              มนุษยศาสตร 

                        สังคมศาสตร                       √   วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุมวิชา                       

             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะดาน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
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     เอก         บังคับ    เลือก 

     โท          บังคับ    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวิชาเลือกเสร ี

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   ดร.สิริพงษ  ปานจันทร 

อาจารยผูสอน   

1) นายอกนิษฐ  ศรีภูธร      

2) นางสาวขนิษฐา  เจริญพานิช      

3) นายบุญชะนะ  วาราชะนนท      

4) ดร.สิริพงษ  ปานจันทร            

5) นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล      

6) นางสาวอรอนงค สุขใจ  

7) นางสาวสุภลักษณ  ประพันธ       

8) นางสาวพรรณรัตน อาภรณพิศาล    

 

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี .....1..... / .....2558.. ..   ชั้นปท่ี 1-2 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   

            √   ไมมี 

   มี     รายวิชา …………………………………..  

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) (ถามี) 

  √    ไมมี 

    มี    รายวิชา…………………………………… 

 

8. สถานท่ีเรียน   

  √   หองบรรยาย 
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    หองปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  

  √   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา) เพ่ือใหผูเรียน 

1. ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการคิดและการตัดสินใจ  

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการคิด  ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดแบบตางๆรวมท้ังหลักการ

ในการตัดสินใจอยางถูกตอง 

3. สามารถฝกปฏิบัติเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมและสถานการณการคิดแบบตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในแต

ละลักษณะดวยตนเอง 

4. มีความสามารถในการคิดและการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันได  
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งท่ี 2 เปนตนไปควรนําขอมูลจากมคอ.5   

     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไวในขอนี้) 

       เพ่ือใหสอดคลองกับสาระวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก และเพ่ือใหผูเรียนสามารถ

ใชเหตุผลและกระบวนการตัดสินใจในการแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  

 

หมวดที่  3   ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
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หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิด

สรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 

 Principles and human thinking processes and how best to develop these skills and 

processes; creative and systematic thinking and the pursuit of knowledge by scientific 

methodology, logical reasoning, data analyzation, the decision making process and its 

application for problem solving in daily life 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 

15ชั่วโมง/ภาคการศึกษา  10ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 20ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ……ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     ……1……… ชั่วโมง/สัปดาห  (โดยกําหนดไวในประมวลผลการสอน   และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 

     ของการสอน) 

 

หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 

ของรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ(รหัสวิชา 4000116) ดังนี้ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ       

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟง

1.1 บรรยายหลักการและเปาหมายของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา

ในประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

พ่ึงพาตนเองและการแสดงออกซ่ึงแบบอยางท่ีดี

ของพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ความพอเพียง จากนั้นใหนักศึกษาไดฝกคิดและ

1.1 ประเมินผลการวิเคราะห

กรณีศึกษาจากใบกิจกรรมกลุม

ตามแนวทาง Comparative 

study ในการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพใน

ชุมชนของผูเรียน 
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ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

 

 

 

 

ตัดสินใจโดยมอบหมายงานใหนักศึกษาหา

ตัวอยางบุคคลในสังคมท่ีใชความสามารถ

ทางการคิดมาแกปญหาชีวิตของตนเองหรือ

นํามาใชในการพัฒนาสังคม 

1.3 มอบหมายใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ี

เก่ียวของกับการไมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

และผลกระทบจากกรณีดังกลาวท้ังตอตนเอง

และสังคม 

1.4 มอบหมายใหนักศึกษาทํางานท้ังรายบุคคล 

และรายกลุม ท่ีสอดคลองกับการคิดและการ

ตัดสินใจ เพ่ือฝกใหเคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเพ่ือสงเสริมความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.5 กําหนดขอตกลงรวมกันระหวางผูสอนและ

ผูเรียนในเรื่องการเขาชั้นเรียน การสงงาน 

ระเบียบการแตงกาย และบทลงโทษในกรณีท่ี

ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงรวมได 

1.3 ประเมินผลการนําเสนอ

รายงานท่ีมอบหมาย 

1.4 มีการอางอิงเอกสารท่ีได

นํามาทํารายงานอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

1.5 พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน 

ระเบียบการแตงกาย และสงงาน

ท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ี

ใหและตรงเวลาตลอดจนสังเกต

พฤติกรรมระหวางการทําขอสอบ 

การทําแบบฝกหัดและการทํา

กิจกรรมท้ังรายบุคคลและราย

กลุม 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

2.1 มีความรูและความเขาใจ

สาระสําคัญของหลักการและ

2.1 บรรยาย อภิปรายกลุมโดยใช

สถานการณปญหา 

2.1  ทดสอบยอย สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ี
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ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาการคิดและการ

ตัดสินใจ 

2.2 มีความรอบรูอยางกวางขวาง 

มีโลกทัศนกวางไกล 

2.4 บูรณาการความรูในวิชาท่ี

ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

2.2 มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขาวสาร 

บทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา

ประเมินสรุปและนําเสนอพรอมกับมีการ

อภิปรายรวมกัน 

2.4 ยกตัวอยางบุคคลแตละอาชีพท่ีใช

ความสามารถทางการคิดมาประยุกตใชใน

ศาสตรของตนพรอมมอบหมายให

นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

2.2 นําเสนอสรุปการอานจาก

การคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2.4  ประเมินผลงานรายบุคคลท่ี

ไดจากการคนควาและวิเคราะห

จากสมุดกิจกรรม  ประเมินผล

งานรายกลุม และการอภิปราย

กลุมในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3.2 มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3.3 สามารถสืบคน วิเคราะห 

ประมวลและประเมินสารสนเทศ

เพ่ือใชแกปญหาอยางสรางสรรค 

3.4 กําหนดกรอบแนวคิด

เก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทาง

ความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

3.5 สามารถประยุกตใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

 

3.1-3.4 บรรยาย อภิปรายกลุมโดยใช

สถานการณปญหา 

3.1-3.5 มอบหมายใหนักศึกษาคนควา

ขาวสาร บทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย

นํามาประเมินสรุปและนําเสนอพรอมกับมี

การอภิปรายรวมกัน 

3.4 กําหนดใหนักศึกษาฝกคิดวางแผน

อนาคตของตนเองโดยใชกิจกรรมSWOT 

YOURSELF จากสมุดกิจกรรม 

3.1-3.5สอบกลางภาคและปลาย

ภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการ

วิเคราะหสถานการณ หรือ

วิเคราะหแนวคิดในการ

ประยุกตใชการคิดและการ

ตัดสินใจ 

3.1-3.5 ประเมินจากพฤติกรรม

ของผูเรียน,การตอบปญหาในชั้น

เรียน การแสดงความคิดเห็นตอ

สถานการณท่ีกําหนด 

3.1-3.5 ประเมินจากสมุด

กิจกรรม(กิจกรรมเรื่องการคิด

ไกล, กระบวนการคิดริเริ่ม

สรางสรรค,กระบวนการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ, กระบวนการคิด

แบบวิทยาศาสตร) 

 



Ph
ak
sup

orn
 K
an
ch
an
ak
ul@

NP
RU

 8 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

4.1มีจิตอาสาและสํานึก

สาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

4.2 เขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4.3 มีทักษะกระบวนการกลุมใน

การแกปญหาสถานการณตางๆ 

 

 

 

4.1-4.3 บรรยาย อภิปรายกลุมโดยใช

สถานการณปญหา 

4.1 จัดกิจกรรมกลุมใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบตอ

มหาวิทยาลัยและตอชุมชนของตนโดยนํา

ลักษณะการคิดท่ีไดศึกษาจากรายวิชาการ

คิดและการตัดสินใจไปประยุกตใชในการ

จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยและพัฒนาทองถ่ิน 

4.2 มอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือประเมิน

ตนเองโดยใชกิจกรรมSWOT YOURSELF 

และใบกิจกรรมเรื่องการคิดดีคิดถูกทาง 

4.3 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห

กรณีศึกษาโดยมีการเปลี่ยนกลุมทํางานทุก

คาบและมีการสลับบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบภายในกลุม 

4.1-4.3 ประเมินจากผลงานของ

ผูเรียนท่ีนําเสนอและประเมิน

จากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 

4.1-4.3ประเมินจากพฤติกรรมใน

การทํางานเปนทีม, การแสดง 

ออกในการรวมกิจกรรมและการ

นําเสนอผลงาน 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

5.1สามารถประยุกตใชวิธีการ

ทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได

อยางเหมาะสม 

5.4 สามารถใชความรูพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

5.1 ยกตัวอยางสถานการณใน

ชีวิตประจําวันท่ีตองตัดสินใจโดยใชวิธีการ

ทางคณิตศาสตรและสถิติ แลวใหความรูใน

เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

5.4มอบหมายงานกลุมใหฝกปฏิบัติโดยนํา

ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติใน

5.1ประเมินจากคะแนนสอบ 

และแบบฝกหัด 

5.4 ประเมินจากการจัดทํา

รายงานและนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลย ี
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ประมวลผล การแปลความหมาย

และการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

การประมวลผล การแปลความหมายและ

การวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลยีตางๆ เชน การใช 

powerpoint, การใชแผนภาพ กราฟ 

ตาราง และแผนภูมิตางๆ  

คานิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย  

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา  

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา   

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง  
 

หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐาน

ผลการ

เรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

1 บทท่ี1:ธรรมชาติการคิดของ 

มนุษยกับสมองท้ังสองซีก 

1.1) ความหมายและคุณคา

3 1.1 แนะนํารายวิชาและชี้แจงแนวการสอน 

1.2 ครูบรรยายในหัวขอความหมายและคุณคา

ของการคิดและใหความรูเก่ียวกับกระบวนการ

1,2,4 1,4,7,9,10

,12 
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ของการคิด คิดของมนุษยจากนั้นใหนักศึกษาปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมรวมกัน 

2 1.2) สมองกับการพัฒนา

ความคิดของมนุษยปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนา

ศักยภาพของสมอง 

บทท่ี 2 :  การฝกทักษะการ

คิดและลักษณะการคิดแบบ

ตางๆ 

2.1)  การคิดคลองและคิด

หลากหลาย 

3 1.1 ครูบรรยายในหัวขอ หนาท่ีและการทํางาน

ของสมองในกระบวนการคิดของมนุษย,  ปจจัย

เสริมและอุปสรรคท่ีมีตอการพัฒนาการคิด

จากนั้นใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม 

1.2 ครูใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมกลุมเพ่ือฝก

ลักษณะการคิดคลองและคิดหลากหลาย  

พรอมสรุปความหมายและวิธีการฝกเพ่ือการ

พัฒนา   

1,2,4 4,7,9 

 สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐาน

ผลการ

เรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

3 2.2)  การคิดวิเคราะหและ

คิดผสมผสาน 

 

 

 

2.3) การคิดริเริ่ม 

 

 

3 1.1 ครูใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมกลุม

กิจกรรมแยกลูกเตา/ผสมผสานคํา/ เกม 7 ชิ้น

อัจฉริยะ จากนั้นครูใหความรูเก่ียวกับ " การ

คิดวิเคราะหและคิดผสมผสาน"   

1.2  ครูใหนักศึกษาแตละกลุมชวยกันคิด

วิเคราะหตามสถานการณท่ีกําหนด เชน  การ

เลือกซ้ือของ ,ขาวหรือบทความแลวให

นักศึกษา แตละกลุมนําเสนอผลการคิด 

1.3  ครูใหความรูเก่ียวกับ"ความคิดริเริ่ม" ใน

หัวขอความหมายและลักษณะของความคิด

ริเริ่ม , วิธีการฝกเพ่ือพัฒนา จากนั้นให

นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม (ฝกจินตนาการ

คําตอบ/ฝกสรางทางเลือกท่ีหลากหลาย/ ฝก

ปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน/ ฝกมุมมองท่ี

หลากหลาย/ ฝกผสมผสานความคิด/ฝกคิด

นอกกรอบ) 

1,2,3,4 2,4,6,7, 

8,9 
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4 

 

2.4)  การคิดละเอียดชัดเจน 

 

 

 

2.5)  การคิดอยางมีเหตุผล 

3 1.1  ครูใหความรูเก่ียวกับการคิดละเอียด

ชัดเจนโดยวิธีวิเคราะหรายละเอียดในรูปการ

เขียนแผนภูมิตนไม   แผนผังกางปลา  และ

แผนท่ีความคิด( Mind Map) 

1.2 ใหนักศึกษาแบงกลุม เพ่ือระดมสมองใน

การจัดทําแผนท่ีความคิดแลวใหตัวแทนกลุม

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

1.3  ครูใหความรูเรื่องการคิดอยางมีเหตุผล

แลวใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม

(ขอสรุปเลขอนุกรม,ตารางเหตุผล,การให

เหตุผล สนับสนุน หรือคัดคาน) 

 

1,2,3,4 2,4,5,6,7, 

9,12 

 

 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

5 2.6) การคิดกวาง

รอบคอบ 

 

 

2.7) การคิดไกล 

 

3 1.1 ครูใหความรูเก่ียวกับการคิดกวางและ

รอบคอบโดยยกตัวอยางประกอบและระบุ

วิธีการฝกเพ่ือพัฒนาจากนั้นใหนักศึกษา

แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมแลวนําเสนอหนา

ชั้นเรียน 

1.2 ครูใหความรูเก่ียวกับการคิดไกล โดย

ยกตัวอยางประกอบและระบุวิธีการฝกเพ่ือ

พัฒนาจากนั้นใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติ

กิจกรรม(ฝกมองผลกระทบในอนาคต/ ฝก

มองภาพอนาคต/ฝกพยากรณถึงเหตุการณ

ในอนาคต ) แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1,2,3,4,5 3,4,6,7, 

9,12 



Ph
ak
sup

orn
 K
an
ch
an
ak
ul@

NP
RU

 12 

6 

 

2.8) การคิดลึกซ้ึง 

 

 

2.9)  การคิดดีคิดถูกทาง 

 

3 1.1   ครูใหความรูเก่ียวกับการคิดลึกซ้ึง ใน

หัวขอความหมายและวิธีการฝกเพ่ือพัฒนา 

จากนั้นใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม

(ฝกมองภาพท่ีซับซอน/ฝกจัดลําดับ

ความสัมพันธ) แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1.2 ครูใหความรูเก่ียวกับการคิดดีคิดถูกทาง 

ในหัวขอความหมายและลักษณะการคิดดี

คิดถูกทางพรอมวิธีการฝกเพ่ือพัฒน าจาก  

นั้นใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม(ฝก

คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ/ฝกคิดแบบคุณ  

คาแท-เทียม/ฝกระบุจุดมุงหมาย/ฝกคิด

แบบเราคุณธรรม)แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1,2,3,4 4,6,7,9,10, 

11,12 

7 

 

บทท่ี 3 : การพัฒนา

กระบวนการคิดรูปแบบตาง ๆ

3.1)   การคิดริเริ่ม

สรางสรรค   

3 1.1  ครูใหความรูเก่ียวกับ “กระบวนการคิด

ริเริ่มสรางสรรค ”โดยยกตัวอยางประกอบ

จากวิธีพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคตาม

ข้ันตอนการคิดของโรเจอร วอนโอช /เดวิด 

เพอรกินสและอเล็กซานเดอรออสบอนส   

แลวใหนักศึกษานําความรูไปประยุกตสราง

ผลงานตามความสนใจรายกลุม เพ่ือนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

 

1,2,3,4 2,4,6,7,10 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

8 สอบกลางภาค  แบบทดสอบ   

9 3.2) การคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

 

3 1.1  ครูใหความรูและยกตัวอยางประกอบ

เก่ียวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ในหัวขอความหมายและ วิธีการฝกเพ่ือ

พัฒนาแลวใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติ

1,2,3,4 4,6,7,9,12 
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กิจกรรมแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

10 3.3)การคิดตามกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4)  การคิดเลียนแบบ

อริยสัจ 4   

 

 

 

 

 

3 

 

 1.1 ครูยกตัวอยางสถานการณใน

ชีวิตประจําวันท่ีตองใชกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตรในการอภิปรายรวมกัน  

  1.2 ครูใหความรูเก่ียวกับ “ การคิดตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ” จากนั้นให

นักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมการ

วิเคราะหโครงงานวิทยาศาสตรและให

นักศึกษายกตัวอยางสถานการณใน

ชีวิตประจําวันแลววิเคราะหโดยใชการคิด

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

1.3  ครูใหนักศึกษายกตัวอยางปญหาของ

นักศึกษาท่ีเคยประสบมาพรอมบอกวิธีการ

แกไขปญหาในขณะนั้น จากนั้นอภิปราย

กลุมจากกรณีตัวอยางโดยใชข้ันตอนการคิด

เลียนแบบอริยสัจ 4  

1.4 ครูใหนักศึกษาแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม

แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1,2,3,4 1,2,4,6,7, 

9 

 

11 บทท่ี 4 :   ความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเทคนิควิธีและ

เครื่องมือในการตัดสินใจ 

 

 

 

 

3 1.1  ครูซักถามวิธีการตัดสินใจของนักศึกษา

ท่ีเคยนําไปใชแลวประสบความสําเร็จใน

อดีต แลวใหความรูเก่ียวกับ ความหมาย

และกระบวนการตัดสินใจ ,องคประกอบใน

การตัดสินใจ, เทคนิควิธีและเครื่องมือใน

การตัดสินใจ 

 

1,2,4,5 2,4,9 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี
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สอดคลอง) 

 4.1) ตรรกศาสตรและการ

ใหเหตุผล 

 1.2  ครูใหความรูเก่ียวกับความหมายของ

ตรรกศาสตร ,การใหเหตุผลและวิธีการให

เหตุผล ,ประพจนและประโยคเปดแลวให

นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมเปน

รายบุคคล   

1.3 ครูใหความรูเก่ียวกับประโยค

ตรรกวิทยาและการเปลี่ยนประโยคท่ัวไปให

เปนประโยคตรรกวิทยาและชนิดของ

ประโยคตรรกวิทยา แลวใหนักศึกษาปฏิบัติ

กิจกรรมในใบกิจกรรมเปนรายบุคคล  

  

 

 

12 4.1)  ตรรกศาสตรและการ

ใหเหตุผล (ตอ) 

 

สอบเก็บคะแนน 

 

3 1.1  ครูใหความรูเรื่องการใหเหตุผลแบบ  

นิรนัยและวิธีการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลโดยใชกฎของความ

สมเหตุสมผลและใชแผนภาพแลวให

นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคล    

 

1,2,4,5 2,4,9 

13 4.2)  การวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน 

 

 

 

 

 

 

3 ครูยกตัวอยางสถานการณท่ีตองตัดสินใจ

โดยใชการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน แลวให

ความรูในหัวขอ 

• ความหมายและประเภทของขอมูล 

• แหลงท่ีมาของขอมูล/มาตรและการวัด 

• ขอมูลท่ีเปนประชากรและกลุมตัวอยาง 

• คาเฉลี่ยกรณีท่ีขอมูลไมมีการแจกแจง

ความถ่ีและขอมูลท่ีมีการแจกแจง

ความถ่ีท้ังแบบไมจัดกลุม 

แลวใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเปนราย 

บุคคล    

 

1,2,3,4,5 2,4,9 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรียนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

14 

 

4.2)  การวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน(ตอ) 

 

3 1.1  ครูใหความรูเก่ียวกับการวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนในหัวขอ 

• คาเฉลี่ยกรณีท่ีขอมูลมีการแจกแจง

ความถ่ีแบบจัดกลุม 

• คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 

• ความแปรปรวนและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานกรณีท่ีขอมูลไมมีการแจกแจง

ความถ่ีและขอมูลท่ีมีการแจกแจงความถ่ีท้ัง

แบบไมจัดกลุมและจัดกลุม  จากนั้น ให

นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคล 

1,2,3,4,5 2,4,9 

15 สอบเก็บคะแนน 

การประยุกตใชทฤษฎีการ

ตัดสินใจ 

4.3.1  การตัดสินใจโดย

อาศัยเกณฑ/ปจจัย เปน

เหตุผลในการตัดสินใจ 

 

3 1.1. ครูใหความรูเก่ียวกับวิธีการตัดสินใจ

โดยอาศัยเกณฑ /ปจจัย เปนเหตุผลในการ

ตัดสินใจโดยใชสถานการณสมมติเรื่อง      

“การเลือกหัวหนาหอง”  เปนกรณีตัวอยาง

ในการพิจารณารวมกัน 

1.2 ครูใชตัวอยางดังกลาวมาเชื่อมโยงเพ่ือ

อธิบายรูปแบบการตัดสินใจโดยใชเกณฑ/

ปจจัยท้ัง 3 รูปแบบแลวใหนักศึกษาแบง  

กลุมปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ีกําหนดให 

1,2,4,5 2,4,7,9 

16 

 

4.3.2 การตัดสินใจโดย

พิจารณาถึงผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ/ไมไดรับจากการตัด 

สินใจโดยใชและไมใชขอ 

มูลสารสนเทศท่ีมีอยูแลว 

3  1.1  ครูใหความรูเก่ียวกับการตัดสินใจโดย

พิจารณาถึงผลท่ีคาดวาจะไดรับ/ไมไดรับ ใน

หัวขอการสรางตารางกําไร/ ตารางคา

สูญเสียโอกาส แลวใหนักศึกษาปฏิบัติ

กิจกรรมฝกสรางตารางการตัดสินใจเปน

1,2,4,5 2,4,7,9 



Ph
ak
sup

orn
 K
an
ch
an
ak
ul@

NP
RU

 16 

รายบุคคล 

1.2  ครูใหความรูเก่ียวกับวิธีการตัดสินใจ

โดยใชและไมใชขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูกอน  

จากนั้นใหนักศึกษาฝกปฏิบัติกิจกรรม

รายบุคคล 

17 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ   

หมายเหตุ  ไมจําเปนตองสอดคลองกับ “คานิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

(รวม100%) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

 

1) ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษาจากใบกิจกรรมกลุม

และการนําเสนอ 

2) การเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมการเรียน/มารยาทในการ

เรียน/การแตงกายถูกระเบียบ การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย

ตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลาตลอดจนสังเกตพฤติกรรม

ระหวางการทําขอสอบ การทําแบบฝกหัดและการทํากิจกรรม

ท้ังรายบุคคลและรายกลุม 

ตลอด

เทอม 

20 

2) ความรู 

 

1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ี

เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

2) ประเมินผลงานรายบุคคลท่ีไดจากการคนควาและวิเคราะห

จากสมุดกิจกรรม  ประเมินผลงานรายกลุม และการอภิปราย

กลุมในงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 

8,12,15, 

17 

40 

3) ทักษะทางปญญา 1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีมี

การวิเคราะหสถานการณ หรือนําหลักการคิดและการตัดสินใจ

มาประยุกตใช 

2) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน,การตอบปญหาในชั้น

เรียน การแสดงความคิดเห็นตอสถานการณท่ีกําหนด 

3) ประเมินจากสมุดกิจกรรมและผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5,7,8,9, 

10,12, 

15,17 

20 

4)ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของผูเรียน ,การ

ตอบปญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นตอสถานการณท่ี

กําหนด 

2) ประเมินจากผลงานของผูเรียน 

ตลอด

เทอม 

10 



Ph
ak
sup

orn
 K
an
ch
an
ak
ul@

NP
RU

 18 

5)ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1)ประเมินจากคะแนนสอบและแบบฝกหัด 

2) ประเมินจากการจัดทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลย ี

13-16 10 

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไมจําเปนตองประเมินทุกสัปดาห 

 

เกณฑการประเมินผล 

 

   80 % ข้ึนไป    ระดับคะแนน   A  60  -  64   %     ระดับคะแนน   C   

               75  -  79  %     ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %     ระดับคะแนน   D+ 

               70  -  74  %     ระดับคะแนน   B  50  -  54   %     ระดับคะแนน   D 

               65  -  69  %     ระดับคะแนน   C+  ต่ํากวา 50 %     ระดับคะแนน   E 

 

 

หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 4000116 การคิดและการตัดสินใจ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

สมุดกิจกรรมรายวิชา 4000116  การคิดและการตัดสินใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

1)  พท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี, พญ.โสภา เกริกไกรกุล.(2545)“ สมองกับการเรียนรู”กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทพรการพิมพ จํากัด.  

2) ศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. (2545) “ หนังสือชุด ผูชนะ 10 คิด ”  กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี 

บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด. สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี).  

3) คณาจารยคณิตศาสตร  สาขาวิทยาลัยทวารวดี.(2534).  “เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตรท่ัวไป”  

วิทยาลัยครูนครปฐม: ศูนยคอมพิวเตอรวิทยาลัยครูนครปฐม. 

4)  คําหมาน  คนไค. (2545) “ แบบฝกกิจกรรมการคิด ภาคปฏิบัติ ” กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบริษัท 

เดอะมาสเตอร กรุป แมเนจเมนท. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). 
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5) จักรกฤษณ  แกนจันทร(แปลจาก Allen D.Bragdon,David Gamon.Ph.D.) (2546).“ พัฒนาสมองซีกซายให 

เปนอัจฉริยะ ” กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ Good Morning. 

6) รศ.ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน. (2546).“ ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)”กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

7) ทิศนา  แขมมณีและคณะ.(2544) “ วิทยาการดานการคิด ” กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบริษัทเดอะมาสเตอร  

กรุป แมเนจเมนท. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). 

8) ทวี ลักษมีวัฒนา แปลจาก Kurt Hanks และ Jay Parry. (2545) “ คิดแบบ Genius ” กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ Be Bright Books บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

9) ธัญญา  ผลอนันต. (แปล)  Tony Busan(เขียน)(2542) “ ใชหัวคิด ” กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพขวัญขาว. 

 บริษัท บูซานเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด. 

10) ธัญญา  ผลอนันต.(แปล)  Tony Busan(เขียน)(2542)  “ ใชหัวลุย ” กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพขวัญ 

ขาว. บริษัท บูซานเซ็นเตอร(ประเทศไทย)  จํากัด. 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ (ตอ) 
 

11) ธัญญา  ผลอนันต.(แปล) Tony Busan(เขียน)(2542)  “ แบบฝกคิด พิชิต Mind Map”กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพขวัญขาว. บริษัท บูซานเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด. 

12) บุญมี  แทนแกว. (2536).“ ตรรกวิทยาท่ัวไป”  สหวิทยาลัยรัตนโกสินทรบานสมเด็จเจาพระยา.

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอ.เอส.พรินติ้ง เฮาส. 

13) บัณฑิต  ประดิษฐานุวงษ.(แปลจาก Shichiro  Ikezawa).(2545) “ การพัฒนาความคิดสรางสรรค” 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน). 

14) ฝายวิชาการเอ็กซเปอรเน็ท.(2544) “ เทคนิคการคิดและจําอยางเปนระบบ (Systematic Thinking &  

Mind Mapping) ” กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด. 

15) ฝายวิชาการเอ็กซเปอรเน็ท. (2545). เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ” กรุงเทพมหานคร : 

 บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

16) พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ.(2544) “ กําลังความคิด ” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลาจํากัด. บริษัท 

สรางสรรคบุคส จํากัด. 

17) พระยาไพศาลศิลปสาตร.(2543).“ตรรกวิทยา” สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

18)  พิทยา  สิทธิอํานวย(แปลจาก J.Edward Russo,Paul J.H.Schoemaker).(2535) “กลยุทธการตัดสินใจ 

 ไมใหพลาด” กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยุเคชั่น จํากัด. 

19) ยุดา  รักไทย.(2543)  “ คนฉลาดคิด ” กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

20) ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ และ ดร. อาชา ตุลานันท แปลจาก Allen D.Bragdon และ David Gamon,  
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Ph.D.(2546). “ สมองฟตตองฟตสมอง ”  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา. 

21) วรภัทร  รุงเจริญ.(2546).“การคิดอยางเปนระบบและเทคนิคการแกปญหา” กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี 

บริษัทเฟองฟา จํากัด. 

22) วิฑูรย  ตันศิริคงคล.(2542). “ AHP กระบวนการตัดสินใจ ”  กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจํากัด. 

23) วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, ณัฐพงศ เกศมาริษ.(2544) “ หัวใจนักคิด (Systems Thinking)” กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

24) สิริรวุฒิ  บูรณพิธ.(2540).“ กลยุทธการตัดสินใจ ”  กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด . 

25) ดร.สุวิทย  มูลคํา.(2547). “หนังสือชุดครบเครื่องเรื่องการคิด จํานวน 13 เลม” กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี 

 หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 

26) เสาวรส  มิตราปยานุรักษ.(แปลจาก Robert Heller).(2546).“ ตัดสินใจอยางไดผล (Making Decision) .  

กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคส พับลิเคชั่นส จํากัด. 

27) รศ.ดร.อารี  พันธมณี.(2546) “ฝกใหคิดเปน คิดอยางสรางสรรค” กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพใยไหม. 

 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 http://www.mind-map.com 

 http://www.iqtest.dk 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 - แบบสํารวจความตองการทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การนําเสนอและการทํารายงาน 

http://www.mind-map.com/
http://www.iqtest.dk/
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 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 -  การทบทวนกลยุทธการสอนของผูสอนในทุกภาคการศึกษา 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา

จากงานวิจัยของอาจารยหรือสถานการณตาง ๆในสังคม 

 - การวางแผน การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผานกระบวนการวิจัยหรือ งานบริการ

วิชาการสูชุมชน   
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หมวดอ่ืนๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 




