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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000110 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
จารินี ศานติจรรยาพร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2557
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาโดยใช้รากฐานการคิดที่เป็นระบบมุ่งสร้างตนเองและ
สังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นาผลการวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงผลการวินิจฉัยข้อสอบ มาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้ผเู้ รียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้วิจารณญาณในการคิด
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2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลาดับแนวความคิด การใช้เหตุผลในการคิด การใช้เหตุผลใน
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ปญ
ั หา
5. สามารถคิดแก้ปัญหาเพื่อมุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดเพือ่ การตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้
รากฐานการคิดที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันเพื่อการดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได้
อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จกั คิดเป็นและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational
thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis,
and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to
encourage students to apply these principles and processes for their lives.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
15 สัปดาห์ รวม 45
ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
15 สัปดาห์ รวม 90
ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผสู้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษาที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมทีม่ ีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
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3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ให้ผู้เรียนรับรู้กติกา ข้อตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการประจา
วิชา เพื่อสร้างวินัยต่อตนเอง
2) ให้ผู้เรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม
3) เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ทางานเป็นกลุม่ และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การทา
รายงาน การทาโครงการ เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
4) ให้ผู้เรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้อสงสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากความมีวินัยในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการมีจิตสานึกในส่วนรวม การอาสาช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินจากผูส้ อนและเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้วิจารณญาณใน
การคิด
1.2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลาดับแนวความคิด การใช้เหตุผลในการคิด การใช้
เหตุผลในตัดสินใจและการแก้ปัญหา
1.3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
1.4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ปญ
ั หา
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรูท้ ี่ศึกษา
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พร้อมอภิปรายโต้ตอบระหว่างผูเ้ รียน ผู้สอน โดยอาจารย์ผสู้ อน
สอดแทรกตัวอย่าง กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ มีการทากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติร่วมกัน พร้อมมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสรุปและนาเสนอ และร่วมกัน
อภิปรายผล
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยแบบทดสอบทีผ่ ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแล้ว
2) ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดที่เป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิต และใช้วิจารณญาณในการคิด
เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
4) สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันเพือ่ การดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได้อย่าง
ชาญฉลาดและสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
ให้ผเู้ รียนฝึกทักษะผ่านกิจกรรม เกม และสถานการณ์จาลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบย่อย และสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบในระดับการนาไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินผล
2) พิจารณากรณีศึกษา และโครงการพิเศษ โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การดาเนินการ และการนาเสนอ ด้วยการประเมินตามสภาพจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
4.2 วิธีการสอน
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการทางานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรมกลุม่ ที่ได้รบั มอบหมาย โดยส่งเสริม
กระบวนการกลุ่ม การติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสร้างเครือข่าย
การทางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง และเพือ่ นร่วมงานด้วยแบบประเมินพฤติกรรม
2) ประเมินโดยผู้สอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้วยเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติที่เหมาะสมได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทาง Internet ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย Download งานที่มอบหมายจาก Website คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาโดยผ่านทาง e-mail
รวมถึงการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเบือ้ งต้นในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมายเป็น
ต้น
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากผลงานของกรณีศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเบื้องต้นเป็น
เครื่องมือในการคานวณและประมวลผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

1

2–3

4-6

แนะนารายวิชา (อาจารย์ 3
ผู้สอน เนือ้ หารายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล วิธีการส่งงาน
บทนาเข้าสู่เนื้อหารายวิชา)
บทที่ 1 การคิดและ
6
พฤติกรรมการคิด
(ความหมายของการคิด
ปัจจัยพื้นฐานของการคิด
ประเภทของการคิด
อุปสรรคของการคิด กรอบ
ความคิดของการคิด การ
ฝึกทักษะการคิดและ
ลักษณะการคิด สมอง
อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 2 กระบวนการคิด
9
(ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างเป็นระบบ การ
พัฒนากระบวนการคิด
ตัวอย่าง/กรณีศึกษา)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยายสลับสื่อการเรียน
อ.จารินี
การสอน พร้อมอภิปราย
ศานติจรรยาพร
โต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียน-ผู้สอน
- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง
และการสร้างแรงบันดาลใจ
- กิจกรรมครูในดวงใจ
- ฝึกทักษะการคิดด้วย
เกมส์หรือกิจกรรมอื่นๆตาม
ความเหมาะสม

อ.จารินี
ศานติจรรยาพร

- การสร้างสรรค์อาชีพใน
ฝัน
- กิจกรรมนิทรรศการ
สร้างสรรค์
- การใช้ชีวิตอย่างมี
วิจารณญาณ

อ.จารินี
ศานติจรรยาพร
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สัปดาห์ที่

7–8

9 - 10

11 – 12

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 การใช้เหตุผล
6
(ความเป็นมาของการใช้
เหตุผล การใช้เหตุผลกับ
การอ้างเหตุผล การใช้
เหตุผลกับภาษา การอ้าง
เหตุผล การพิจารณาความ
ถูกต้องของการอ้างเหตุผล
การประเมินการอ้างเหตุผล
ข้อสรุปของการอ้างเหตุผล
ชนิดของการอ้างเหตุผล
ข้อบกพร่องของการใช้
เหตุผลการใช้เหตุผลผิด
ตัวอย่าง/กรณีศึกษา)
บทที่ 4 ข้อมูลและการ
6
วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล
(การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ตัวอย่าง/กรณีศึกษา)
บทที่ 5 กระบวนการ
6
ตัดสินใจ
(ความหมายของการ
ตัดสินใจ องค์ประกอบของ
การตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจ ข้อควรคานึงใน
การตัดสินใจ การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอน และสภาวการณ์ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- ออกแบบการทางานอย่าง
เป็นระบบ
- กิจกรรม ตามทัน
เทคโนโลยีหรือกิจกรรมอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
- วิเคราะห์สถานการณ์
อ.จารินี
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
ศานติจรรยาพร
ตามหลักการใช้เหตุผล
- กิจกรรมนักสืบอัจฉริยะ
- หรือกิจกรรมอื่นๆตาม
ความเหมาะสม

- การจัดทาโครงการนัก
อ.จารินี
สารวจ
ศานติจรรยาพร
- ออกแบบแนวทางการ
สารวจและ สถิติวิเคราะห์ใน
โครงการนักสารวจ

- สร้างแบบจาลองทาง
อ.จารินี
คณิตศาสตร์ในการจัดสรร
ศานติจรรยาพร
ทรัพยากรเพื่อประโยชน์
สูงสุด
- กิจกรรม เถ้าแก่น้อยหรือ
กิจกรรมอื่นๆตามความ
เหมาะสม
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สัปดาห์ที่

13 – 14

15

16

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ไม่แน่นอน ตัวอย่าง/
กรณีศึกษา)
บทที่ 6 กลยุทธ์ในการ
6
แก้ปัญหา
(ความหมายของปัญหาและ
การแก้ปญ
ั หา การ
วิเคราะห์ปัญหารูปแบบ
ต่างๆ อุปสรรคในการ
แก้ปัญหา ตัวอย่าง/
กรณีศึกษา)
สรุป ทบทวนบทเรียน และ 3
นาเสนอผลการจัดทา
โครงการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
การวิเคราะห์และแก้
สถานการณ์
ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคที่
เหมาะสม

ผู้สอน

อ.จารินี
ศานติจรรยาพร

- นาเสนอโครงการนักสารวจ อ.จารินี
- สรุป ทบทวนเนื้อหา
ศานติจรรยาพร
รายวิชา พร้อมส่งงานที่
มอบหมาย

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
โครงการนัก
1.1: 1), 2), 3), 4)
สารวจ
2.1: 3)
3.1: 1), 2), 3), 4)
4.1: 1), 2)
5.1: 2), 4), 5)
กิจกรรมประจา
บท

1.1: 1), 4)
2.1: 1), 2), 3)
3.1: 1), 2), 3), 4)
4.1: 1), 2), 3)
5.1: 4), 5)

แบบฝึกหัด

1.1: 1), 4)
2.1: 1), 2)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

นำเสนอผลกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมวลผล แปล
ควำมหมำย และนำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม
และตอบข้อซักถำมของ
อำจำรย์
- ประเมินจำกผลงำน และ 2 4 5 7 10 25%
11และ 13
กำรอภิปรำยกลุม่ ในงำนที่
ได้รับมอบหมำย
- ประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
และกำรอภิปรำยกลุ่มในงำน
ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมตอบ
ข้อซักถำมของอำจำรย์
ประเมินจำกผลงำน
15
10%
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กิจกรรมที่
จิตพิสัย

ผลการ
เรียนรู้
3.1: 1), 2)
1.1: 1), 2), 3), 4)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำเรียน ทุกสัปดาห์
กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
และควำมตรงต่อเวลำ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. การคิดและการตัดสินใจ.
2554. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. แบบฝึกปฏิบัติการคิดและ
การตัดสินใจ. 2554. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ 2547. การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด
________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด
จรีพร แก้วสุขศรี. 2551. การคิดอย่างเป็นระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุป๊ แมเนจ
เม้นท์ จากัด
นพคุณ นิศามณี. 2549. การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ[Online]. แหล่งที่มา :
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.
doc. [พฤษภาคม 2551].
นัยพินิจ คชภักดี. 2542. พัฒนาสมองลูกให้ล้าเลิศ : พัฒนาการของเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ.
พรชุลี อาชวอารุง. 2546. การวิเคราะห์การคิดเชิงเหตุผลเพื่อพิจารณาการตัดสินใจของคนไทย.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2542. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ:
เอ็กเปอร์เน็ท.
________. 2544. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธีระป้อม
วรรณกรรม.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2546. การคิดอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ : บริษทั เฟื่องฟ้า
จากัด
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วราภรณ์ สืบสหการ. 2545. วิธีคิดเชิงวิพากษ์: คิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์Be
Bright Books.
วันรัตน์ จันทกิจ. 2546. 17 เครื่องมือนักคิด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีโน ดีไซน์.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2547. วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น. พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
วีระพล สุวรรณนันต์. 2527. หลักกระบวนการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต
พัฒนาศาสตร์.
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ. 2544. ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. 2545. การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรสุ ภา.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชูเกียรติ มิ่งมิตร. 2550. จินตนาการ[Online]. แหล่งที่มา :
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/dreaming.html [2550].
วิริยะ สิรสิ ิงห์. 2544. คณิตคิดสนุก. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์อักษรวัฒนา.
Costin H. 1996. Management Development and Training : a TQM Approach.
London : The Dryden Press.
Douglas A. Benton. 1995. Applied Human Relations: An Organizational Approach.
Prentice Hall.
Edward E. Scannel and John W. Newstrom. 1980. Games Trainers Play. McGraw-Hill,
Inc.
Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman. 2005. Introduction to Operations
Research and Revised CD-ROM 8. New York: McGraw-Hill
Science/Engineering/Math; 8 edition.
Samuel C. Certo. 2000. Modern Management. Prentice Hall, 8th Edition.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากแฟ้มสะสมผลงานด้วยการ
ประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)
- มีการอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผูส้ อน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรือ่ งคุณภาพการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจด้วยแบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งในภาพรวม และรายบุคคล
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
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- จัดสัมมนาสะท้อนผลการสอน และเสนอแนวทางปรับปรุงการสอน ระหว่างอาจารย์ผสู้ อน
(Reflection and Revision)
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
- จัดทาข้อสอบมาตรฐาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี ให้มีความทันสมัย
- รับฟังข้อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา และจัดประชุมคณาจารย์ผสู้ อนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม
หมายเหตุ
การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60% (คะแนนจากการทากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ โครงงาน ตามแผน
ประเมินผลการเรียนรู)้
2. คะแนนปลายภาคเรียน 40% (คะแนนสอบปลายภาค)
การประเมินผลอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(พิจารณาคะแนนรวมจากการสอบปลายภาค และกิจกรรมทั้งหมดตลอดภาคเรียน)
ระดับคะแนน A = 90 – 100 %
ระดับคะแนน B+ = 85 – 89 %
ระดับคะแนน B = 75 – 84 %
ระดับคะแนน C+ = 70 – 74 %
ระดับคะแนน C = 60 – 69 %
ระดับคะแนน D+ = 55 – 59 %
ระดับคะแนน D = 50 – 54 %
ระดับคะแนน F = 0 – 49 %
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