รายละเอียดของรายวิชา
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4000110 ชื่อรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้รับผิดชอบและประสานงานรายวิชา
อาจารย์พชั รี พรรณ
ลือวณิชย์พนั ธ์
ผู้สอน
อาจารย์มรุ ต ก้ องวิริยะไพศาล E1
อาจารย์อมรรัตน์ สีสกุ อง F1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
มีนาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
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2. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนสาม ารถตั ด สิ น ใจและ แก้ ปั ญหาโดยใช้ รากฐานการคิ ด ที่ เ ป็ นระ บบ
มุง่ สร้ างตนเองและสังคมให้ มีความสุขอย่างยัง่ ยืน
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนสามารถดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมสารสนเทศอย่ า งชาญฉลาดและสร้ างสรรค์
มีเจตคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
นํ า ผลการวิ จัย ในชัน้ เรี ย น รวมถึง ผลการวินิ จ ฉัยข้ อสอบ มาปรั บปรุ ง รายวิ ช าให้ มี ค วามทันสมัย
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้ วิจารณญาณในการคิด
2. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใช้ เหตุผลในการคิด การใช้ เหตุผลใน
ตัดสินใจและการแก้ ปัญหา
3. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
5. สามารถคิดแก้ ปัญหาเพื่อมุ่งสร้ างตนเองและสังคมให้ มีความสุขอย่างยัง่ ยืนมีทศั นคติที่ดีตอ่ การ
ดํารงชีวิต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. สามารถใช้ วิจารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสินใจได้ อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้ ปัญหาโดยใช้
รากฐานการคิ ดที่ เ ป็ นระบบ สามารถเชื่ อ มโยงความรู้ สู่ชี วิ ต ประจํ าวัน เพื่ อ การดํ ารงชี วิต ใน
สังคมสารสนเทศได้ อย่างชาญฉลาดและสร้ างสรรค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์ และการให้ เหตุผล ความคิดสร้ างสรรค์ ข้ อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ ปัญหา การใช้ วิจารณญาณเพื่อให้ ร้ ู จกั คิดเป็ น
และการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย การฝึ ก

สอนเสริม

สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง
15 สัปดาห์ รวม 45 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง
15 สัปดาห์ รวม 90 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษา
ที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่ าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรั บผิดชอบต่ อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นําเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ต่อผู้อ่ ืน และสามารถทํางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่ าของตนเองและผู้อ่ ืน

1.2 วิธีการสอน
1) ให้ ผ้ ูเ รี ยนรั บรู้ กติกา ข้ อตกลงในการเรี ยนการสอน และทราบตารางเวลากิ จ กรรมวิ ช าการ
ประจําวิชา เพื่อสร้ างวินยั ต่อตนเอง
2) ให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทํางานเป็ นกลุ่ม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การทํา
รายงาน การทําโครงการ เพื่อสร้ างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้ างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
4) ให้ ผ้ เู รี ยนเคารพลิขสิทธิ์ทางปั ญญา เช่น การอ้ างอิงข้ อมูลในการค้ นคว้ า
5) เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังคํ
้ าถามหรื อตอบคําถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้ อ
สงสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากความมีวินยั ในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนด
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2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการมีจิตสํานึกในส่วนรวม การอาสาช่วยเหลือและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
4) ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินจากผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชันเรี
้ ยน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1) มีความรู้และเข้ าใจในศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้ วิจารณญาณในการคิด
1.2) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใช้ เหตุผลในการคิด การใช้
เหตุผลในตัดสินใจและการแก้ ปัญหา
1.3) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
1.4) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
2) สามารถจําแนกและอธิบายองค์ ความรู้ ท่ ีศึกษา
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนและความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ ใช้ กับศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดําเนินชีวิตได้
อย่ างมีคุณภาพ

2.2 วิธีการสอน
บรรยายสลับสื่ อการเรี ยนการสอน พร้ อมอภิปรายโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอน โดยอาจารย์
ผู้สอนสอดแทรกตัวอย่าง กรณี ศึกษา การประยุกต์ใช้ มีการทํากิจกรรม แบบฝึ กปฏิบตั ิร่วมกัน พร้ อม
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการสรุ ปและ
นําเสนอ และร่วมกันอภิปรายผล
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้ วยแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้ อสอบแล้ ว
2) ประเมินผลข้ อมูลจากการค้ นคว้ า ด้ วยการประเมินตามสภาพจริง
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
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1) สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาโดยใช้ รากฐานการคิดที่เป็ นระบบ
2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่ าง ๆ ได้ เป็ นอย่ างดี
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิต และใช้ วิจารณญาณ
ในการคิดเพื่อการตัดสินใจได้ อย่ างมีเหตุผล
4)
สามารถวิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยงความรู้ สู่ ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ใน
สังคมสารสนเทศได้ อย่ างชาญฉลาดและสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะผ่านกิจกรรม เกม และสถานการณ์จําลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบย่อย และสอบปลายภาคโดยเน้ นข้ อสอบในระดับการนําไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินผล
2) พิจารณากรณี ศึกษา และโครงการพิเศษ โดยเน้ นการประเมินทักษะกระบวนการในการ
ออกแบบสร้ างสรรค์ผลงาน การดําเนินการ และการนําเสนอ ด้ วยการประเมินตามสภาพจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเป็ นกลุ่มในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาต่างประเทศ
4) สามารถวางแผนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กทักษะการทํ างานเป็ นที ม โดยผ่านกิ จ กรรมกลุ่ม ที่ไ ด้ รับมอบหมาย โดยส่งเสริ ม
กระบวนการกลุม่ การติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสร้ างเครื อข่าย
การทํางานให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง และเพื่อนร่ วมงานด้ วยแบบประเมินพฤติกรรม
2) ประเมินโดยผู้สอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ด้ วยเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ เพื่อนํามาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
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3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4) สามารถนําเสนอและสื่ อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ที่เหมาะสมได้
5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ ใช้ ในการดํารงชีวิตและแก้ ไข
ปั ญหาของตนเองได้ อย่ างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนจัดการเรี ยนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อมูลทาง Internet ตามหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย Download งานที่มอบหมายจาก Website คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและนักศึกษาโดยผ่านทาง e-mail
รวมถึงการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นต้ น
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ าโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากผลงานของกรณีศกึ ษา ที่ได้ จากการวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปเบื ้องต้ น
เป็ นเครื่ องมือในการคํานวณและประมวลผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา
- แนะนําอาจารย์ผ้ สู อน
- แนะนําเนื ้อหารายวิชา
- แนะนําการจัดการเรี ยนการสอน
- เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- วิธีการส่งงาน
- บทนําเข้ าสูเ่ นื ้อหารายวิชา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้ (ถ้ ามี)
3

บรรยายสลับสื่อการเรี ยน
การสอน พร้ อมอภิปราย
โต้ ตอบระหว่าง
ผู้เรี ยน-ผู้สอน
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2–3

สัปดาห์
ที่
4-6

บทที่ 1 การคิดและพฤติกรรมการคิด
- ความหมายของการคิด
- ปั จจัยพื ้นฐานของการคิด
- ประเภทของการคิด
- ความคิด ความจํามีอิทธิพลต่อการคิดและ
พฤติกรรม
- ประเภทของข้ อมูลในหน่วยความจําของสมอง
- สาเหตุของการคิดไม่ดี ทําไม่ดี และความทุกข์
- คุณค่าของการคิด
- การคิดที่ทําให้ เกิดผลดีตอ่ สังคม
- อุปสรรคของการคิด
- การป้องกันและแก้ ไขข้ อบกพร่องในการคิด
- กรอบความคิดของการคิด
- การฝึ กทักษะการคิดและลักษณะการคิด
- สมอง อารมณ์ และสิ่งแวดล้ อม
- ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา

หัวข้ อ/รายละเอียด
บทที่ 2 กระบวนการคิด
- ความคิดสร้ างสรรค์
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- การคิดอย่างเป็ นระบบ
- การพัฒนากระบวนการคิด
ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา
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- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง และ
การสร้ างแรงบันดาลใจ
- กิจกรรมครูในดวงใจ
- ฝึ กทักษะการคิดด้ วยเกมส์
หรื อกิจกรรมอื่นๆตามความ
เหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ ามี)

9

- การสร้ างสรรค์อาชีพในฝั น
- กิจกรรมนิทรรศการสร้ างสรรค์
- การใช้ ชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ
- ออกแบบการทํางานอย่างเป็ นระบบ
- กิจกรรม ตามทันเทคโนโลยี
หรื อกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
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7–8

9 - 10

สั
ปดาห์ ท่ ี

บทที่ 3 การใช้ เหตุผล
- ความเป็ นมาของการใช้ เหตุผล
- การใช้ เหตุผลกับการอ้ างเหตุผล
- การใช้ เหตุผลกับภาษา
- การอ้ างเหตุผล
- การพิจารณาความถูกต้ องของการอ้ างเหตุผล
- การประเมินการอ้ างเหตุผล
- ข้ อสรุปของการอ้ างเหตุผล
- ชนิดของการอ้ างเหตุผล
- ข้ อบกพร่ องของการใช้ เหตุผล
- การใช้ เหตุผลผิด
ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา
บทที่ 4 ข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้ อมูล
- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การนําเสนอข้ อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา

หัวข้ อ/รายละเอียด

11 – 12 บทที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ
- ความหมายของการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของการตัดสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจ
- ข้ อควรคํานึงในการตัดสินใจ
- การตัดสินใจภายใต้ สภาวการณ์ที่แน่นอน
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- วิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์
ในชีวิตประจําวัน ตามหลักการ
ใช้ เหตุผล
- กิจกรรมนักสืบอัจฉริยะ
หรื อกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
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- การจัดทําโครงการนักสํารวจ
- ออกแบบแนวทางการสํารวจ
และ สถิตวิ ิเคราะห์ในโครงการ
นักสํารวจ

จํานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- สร้ างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ ในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สงู สุด
- กิจกรรม เถ้ าแก่น้อย
หรื อกิจกรรมอื่นๆตามความ
เหมาะสม
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- การตัดสินใจภายใต้ สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน
ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา
13 – 14 บทที่ 6 กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
- ความหมายของปั ญหาและการแก้ ปัญหา
- การวิเคราะห์ปัญหา
- การแก้ ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์
- การแก้ ปัญหาแบบอริ ยสัจ 4
- การแก้ ปัญหาแบบระดมสมอง
- การแก้ ปัญหาแบบหมวกหกสี
- การแก้ ปัญหาแบบ PDCA
- การแก้ ปัญหาโดยใช้ แผนภาพสาเหตุและผล
- การแก้ ปัญหาโดยใช้ ผงั ความคิด
- การแก้ ปัญหาโดยใช้ เทคนิค Delphi
- อุปสรรคในการแก้ ปัญหา ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา
15
สรุป ทบทวนบทเรี ยน และนําเสนอผลการจัดทํา
โครงการ
16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
โครงการนักสํารวจ 1.1: 1), 2), 3), 4)
2.1: 3)
3.1: 1), 2), 3), 4)
4.1: 1), 2)
5.1: 2), 4), 5)
กิจกรรมประจําบท 1.1: 1), 4)
2.1: 1), 2), 3)
3.1: 1), 2), 3), 4)

วิธีการประเมิน
แสดงในตารางที่ 1

แสดงในตารางที่ 2

6

การวิเคราะห์และแก้ สถานการณ์
ด้ วยกลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสม

3

- นําเสนอโครงการนักสํารวจ
- สรุป ทบทวนเนื ้อหารายวิชา
พร้ อมส่งงานที่มอบหมาย
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
14
15%

2 4 5 7 10
11และ 13

25%
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แบบฝึ กหัด

จิตพิสยั

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

แสดงในตารางที่ 3

15

10%

แสดงในตารางที่ 5

ทุกสัปดาห์

10%

ตารางที่ 1 โครงการนักสํารวจ สัดส่ วนของการประเมินผล 15 %
เกณฑ์ การพิจารณา
3 คะแนน
2 คะแนน
การออกแบบการสํารวจ มีการวิเคราะห์ปัญหา บางส่วนของโครงงาน
และออกแบบการ
แปลกใหม่จากโครงงาน
สํารวจด้ วยตนเอง
ที่มีผ้ ทู ําอยู่แล้ ว ให้
ทันสมัย และสามารถใช้ แนวคิดที่สามารถนําไป
ประโยชน์ได้ จริง
ประยุกต์ใช้ ได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
มีการศึกษาหาข้ อมูล
มีการศึกษาหาข้ อมูล
หรื อข้ อเท็จจริง
หรื อข้ อเท็จจริงแต่ไม่
ครอบคลุมประเด็นที่จะ ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษาอย่างเพียงพอ
ศึกษา
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เลือกสถิติ และวิธีการ พบข้ อผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้
เลือกสถิติ และการ
ถูกต้ องและวิเคราะห์ได้ วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน
ถูกต้ อง
รูปแบบการนําเสนอ
มีการนําเสนอเป็ น
มีการนําเสนอเป็ น
ขันตอนสมบู
้
รณ์ชดั เจน ขันตอนดี
้
สอดคล้ องกับ
สอดคล้ องกับข้ อมูลที่มี ข้ อมูล แต่ยงั ไม่ชดั เจน
การวางแผนและทํางาน มีการวางแผนการ
การวางแผนการทํางาน
เป็ นทีม
ทํางานเป็ นระบบและ ยังไม่เป็ นระบบ และ
แบ่งหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน แบ่งหน้ าที่ไม่เหมาะสม
เหมาะสมและทัว่ ถึง

1 คะแนน
โครงงานคล้ ายคลึงกับ
สิ่งที่เคยทํามาแล้ ว
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ได้ เป็ นส่วน
น้ อย
ไม่มีการศึกษาหาข้ อมูล
หรื อข้ อเท็จจริงต่าง ๆ

พบข้ อผิดพลาดในการ
เลือกสถิติ และวิเคราะห์
ข้ อมูลเป็ นส่วนใหญ่
มีการนําเสนอไม่เป็ น
ขันตอน
้
ไม่สอดคล้ อง
กับข้ อมูล
ไม่มีการวางแผนงาน
และแบ่งหน้ าที่ไม่ทวั่ ถึง
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ตารางที่ 2 กิจกรรมประจําบท สัดส่ วนของการประเมินผล 25 %
เกณฑ์ การพิจารณา
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ความตรงตาม
เนื ้อหาตรงประเด็น
เนื ้อหาตรง
เนื ้อหาตรง
เนื ้อหาไม่ตรง
วัตถุประสงค์ของ
ตรงกับ
ประเด็นเป็ นส่วน ประเด็นเป็ นส่วน
ประเด็น
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
ใหญ่
น้ อย
กิจกรรม
ขันตอนการดํ
้
าเนิน
มีความตังใจดี
้ มาก มีความตังใจดี
้ มี มีความตังใจดี
้ มี ขาดความตังใจ
้
กิจกรรม
มีเทคนิคพิเศษใน
วิธีการดําเนิน
วิธีการดําเนิน
และดําเนิน
การดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม แต่ขาด กิจกรรมไม่ลลุ ว่ ง
จนประสบ
จนประสบ
เทคนิคที่
ความสําเร็ จด้ วย ความสําเร็จด้ วย เหมาะสม ต้ อง
ตนเอง
ตนเอง
แนะนําเพิ่มเติม
ในบางส่วน
ผลของกิจกรรม
สําเร็ จสมบูรณ์
สําเร็จครบถ้ วน
สําเร็จตาม
สําเร็จตาม
ครบถ้ วนทุกขันตอน
้
ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์
70% - 90%
50% - 70%
น้ อยกว่า 50%
มากกว่า 90%
วิธีการนําเสนอ
ใช้ วิธีการนําเสนอ ใช้ วิธีการนําเสนอ มีการนําเสนอ
ใช้ วิธีการ
รายงานเหมาะสมดี
เหมาะสมดี
น่าสนใจ แต่
นําเสนอยังไม่
มาก เข้ าใจง่าย
เข้ าใจง่าย แต่
เลือกใช้ วิธีไม่
เหมาะสม และ
น่าสนใจ
ขาดความ
เหมาะสม
ขาดความ
น่าสนใจ
เท่าที่ควร
น่าสนใจ
ความกระตือรื อร้ นและ ส่งงานตรงเวลา ส่งงานล่าช้ ากว่า ส่งงานล่าช้ ากว่า ส่งงานล่าช้ ากว่า
ความรับผิดชอบ
ตามกําหนด
กําหนดไม่เกิน 1 กําหนดไม่เกิน 2 กําหนด และ
สัปดาห์
สัปดาห์ และต้ อง ต้ องตามงาน
ตามงาน
บ่อยครัง้
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ตารางที่ 3 แบบฝึ กหัด สัดส่ วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์ การพิจารณา
2 คะแนน
ความตรงต่อเวลา
ส่งตามเวลาที่กําหนด
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
สะอาด เรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบ
ความถูกต้ อง
ถูกต้ องมากกว่า 70%
ความครบถ้ วน
ครบถ้ วนมากกว่า 70%
จริยธรรมในการทํางาน
ทํางานด้ วยตนเองทังหมด
้

1 คะแนน
ส่งช้ ากว่าเวลาที่กําหนด
สะอาด เรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบ
ถูกต้ องน้ อยกว่า 70%
ครบถ้ วนน้ อยกว่า 70%
มีสว่ นคัดลอกผลงานของผู้อื่น

ตารางที่ 4 จิตพิสัย สัดส่ วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์ การพิจารณา
2 คะแนน
1 คะแนน
การแต่งกาย
ถูกต้ องตามระเบียบ
ถูกต้ องตามระเบียบ
ทุกครัง้
บางครัง้
ความตังใจเรี
้ ยน
มาก
ปานกลาง
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
การตรงต่อเวลา
เข้ าเรี ยนตรงเวลาทุกครัง้
เข้ าเรี ยนตรงเวลา
บางครัง้
การเข้ าชันเรี
้ ยน
เข้ าเรี ยนมากกว่า 90 %
เข้ าเรี ยน 80-90 %
มารยาทในห้ องเรี ยน
มีมาก
มีปานกลาง
ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม

0 คะแนน
ไม่ถกู ต้ องตามระเบียบ
น้ อย
เข้ าเรี ยนสายทุกครัง้
เข้ าเรี ยนน้ อยกว่า 80 %
ไม่มี

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 60% (คะแนนจากการทํากิจกรรม แบบฝึ กปฏิบตั ิ โครงงาน ตาม
แผนประเมินผลการเรี ยนรู้)
2. คะแนนปลายภาคเรี ยน 40% (คะแนนสอบปลายภาค)
การประเมินผลอิงเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
(พิจารณาคะแนนรวมจากการสอบปลายภาค และกิจกรรมทังหมดตลอดภาคเรี
้
ยน)
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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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. การคิดและการ
ตัดสินใจ. 2555. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ ายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณาจารย์ คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. แบบฝึ กปฏิ บั ติ
การคิดและการตัดสินใจ. 2555. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ ายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. สานฝั น...ด้ วยการคิด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
การอ้ างเหตุผล[Online]. 2549. แหล่งที่มา : http://tulip.bu.ac.th/~pakul.a/reason-chap2.html.
[2 เมษายน 2549].
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ.์ 2547. การคิดเชิงสร้ างสรรค์ . กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห์ . กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
จรี พร แก้ วสุขศรี . 2551. การคิดอย่ างเป็ นระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
โจเซฟ โอคอร์ เนอร์ และไอแอน แมคเดอร์ มอทท์. 2549. หัวใจนักคิด. แปลจาก Systems Thinking.
โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และณัฐพงศ์ เกศมาริ ษ. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
Be Bright Books.
ณัฐพงศ์ เกศมาริ ษ และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2546. เทคนิคการระดมสมอง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : Be Bright Books.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิทยาการด้ านการคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป
แมเนจเม้ นท์ จํากัด.
นพคุณ นิศามณี. 2549. การพัฒนากระบวนการคิดอย่ างเป็ นระบบ[Online]. แหล่งที่มา :
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.do
c. [พฤษภาคม 2551].
นัยพินิจ คชภักดี. 2542. พัฒนาสมองลูกให้ ลาํ ้ เลิศ : พัฒนาการของเด็ก. พิมพ์ครัง้ ที่ 12. กรุงเทพฯ.
พรชุลี อาชวอํารุง. 2546. การวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลเพื่อพิจารณาการตัดสินใจของคนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548. การใช้ เหตุผล
ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิยาลัย.
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2542. เทคนิคการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ.
กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์ เน็ท.
________. 2544. เทคนิคการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธีระ
ป้อมวรรณกรรม.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ร่วมด้ วยช่วยกัน.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2546. การคิดอย่ างเป็ นระบบ และเทคนิคการแก้ ปัญหา. กรุงเทพฯ : บริ ษัท
เฟื่ องฟ้า จํากัด.
วราภรณ์ สืบสหการ. 2545. วิธีคิดเชิงวิพากษ์ : คิดอย่ างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
Be Bright Books.
วันรัตน์ จันทกิจ. 2546. 17 เครื่ องมือนักคิด. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ซีโน
ดีไซน์.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2547. วิธีการแก้ ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น. พิมพ์ครัง้ ที่ 9.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
วีระพล สุวรรณนันต์. 2527. หลักกระบวนการแก้ ปัญหา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาศาสตร์ .
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ. 2544. ฝึ กสมองให้ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จํากัด.
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. 2545. การเรี ยนรู้ อย่ างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและ
การเรี ยนรู้ . กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา.
ศุภชัย อาชีวระงับโรค. 2547. Practical PDCA : แก้ ปัญหาและปรั บปรุ งงานเพื่อความสําเร็จ.
กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ซีโน ดีไซน์.
สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. 2547. การวิจัยการดําเนินงาน : การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ.
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุดตระการ ธนโกเศศ และคณะ. 2546. หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ธรรมสาร.
สุวิทย์ มูลคํา. 2547. กลยุทธ์ ...การสอนคิดอย่ างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
ภาพพิมพ์.
อารี พันธ์มณี. 2540. ความคิดสร้ างสรรค์ กับการเรี ยนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้ นอ้ อ แกรมมี่ จํากัด.
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อิเกะซะวะ, ชิชิโร. 2543. การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ . แปลจาก Chic No Dashikata โดยบัณฑิต
ประดิษฐานุวงษ์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
อํานวย ขําปรางค์. 2543. วิทยาศาสตร์ กับพระพุทธศาสนา. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
Anderson, R.D. and others. 1974. Developing Children’s Thinking Though Science. New
Jersey : Prentice-Hall.
Angelo, T.A. 1995. Classroom Assessment for Critical Thinking. Teaching of psychology.
Retrieved August 2, 2003, from Academic Search Premier database.
Anthony, Landle. 1997. Creative Expression; Management Skill & Development. Training
Information Network Limited.
De Bono, E. 1970. Lateral Thinking : Creativity Step by Step. New York: Harper & Row.
Devid, Moore S. 2000. The Basic Practice of Statistics. 2nd ed. USA. W H. Freeman and
Company.
Dewey, J. 1933. How We Think. New York: D.C. Health and Company.
Guilford, J.P. 1967. The Nature of Human Intelligence. New York . McGraw – Hill.
Guilford, J.P. and Robert R. Knapp 1968. Intelligence Creativity and Their Educational
Inplication. San Diego : California.
Moore, B.N. and Parker, R. 1986. Critical Thinking Evaluating claims and Arguments in
Everyday Life. California: Mayfield Publishing Company.
Sternberg, R.J. 1985. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York:
Cambridge University Press.
Thomas L. Saaty. 2005. Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making.
Washington, DC: RWS Publications.
Torrance, E.P. and Myers, R.E. 1972. Creative Learning and Teaching. New York :
Dood, Mead and Company.
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การอ้ างเหตุผลคืออะไร[Online]. 2549. แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th.
[15 พฤษภาคม 2549].
ชูเกียรติ มิ่งมิตร. 2550. จินตนาการ[Online]. แหล่งที่มา :
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/dreaming.html [2550].
วิริยะ สิริสิงห์. 2544. คณิตคิดสนุก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อกั ษรวัฒนา.
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสขุ ). 2546. กลยุทธ์ สร้ างเด็กให้ ปัญญาเลิศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์
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 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้ นกั ศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน จากแฟ้มสะสมผลงาน
ด้ วยการประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment)
- มีการอภิปรายกลุม่ ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- มี ก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจด้ ว ยแบบวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู้ และสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ ทังในภาพรวม
้
และรายบุคคล
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
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3. การปรั บปรุ งการสอน
- จัดสัม มนาสะท้ อนผลการสอน และเสนอแนวทางปรั บปรุ ง การสอน ระหว่างอาจารย์ ผ้ ูส อน
(Reflection and Revision)
- จัดทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อแก้ ปัญหาการเรี ยนของนักศึกษา
- จัดทําวิจยั พัฒนาข้ อสอบมาตรฐาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี ให้ มีความทันสมัย
- รับฟั งข้ อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุ งประสิทธิผลของ
รายวิชา และจัดประชุมคณาจารย์ผ้ ูสอนก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม
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ศักยภาพทางวิชาการ ผู้ประสานงานวิชาการคิดและการตัดสินใจ
นางพัชรี พรรณ ลือวณิชย์ พันธ์
Mrs. Phachariphan Luewanichphan

ตําแหน่ ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทร. 02-4239450, 081-7210957

ประวัตกิ ารศึกษา
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2542
วท.บ. (สถิตศิ าสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2538
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1. ประธานกรรมการคณะทํางาน ตํารารายวิชาการคิดและการตัดสินใจ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครัง้ ที่
1 : มิถนุ ายน 2555) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ประธานกรรมการคณะทํ า งาน ตํ า รารายวิ ช าการคิ ด และการตัด สิ น ใจ (พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 2 :
พฤศจิกายน 2552) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. คณะผู้เ รี ย บเรี ย ง ตํ า ราวิ ช าการคิ ด และการตัด สิ น ใจ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พิมพ์ 11 ครัง้ : พฤศจิกายน 2550)
4. คณะผู้เ รี ยบเรี ยง ตําราวิ ชาสถิ ติธุรกิ จ โปรแกรมวิช าสถิ ติประยุกต์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปั จจุบนั พิมพ์ครัง้ ที่ 4 : พฤศจิกายน 2550)
5. คณะผู้เรี ยบเรี ยง ตําราชุดวิชาการคิดและการพัฒนาตน โครงการความร่ วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
6. คณะผู้เรี ยบเรี ยง ตําราวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2544 - 2549)
7. บทเรี ยนออนไลน์ วิชาการคิดและการตัดสินใจ (โครงการจัดทําบทเรี ยนออนไลน์ 100 วิชา
www.elearning.dusit.ac.th ธันวาคม 2550)
8. บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ วิ ช า ส ถิ ติ ธุ ร กิ จ (โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ 1 0 0 วิ ช า
www.elearning.dusit.ac.th พฤศจิกายน 2552)
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งานวิจัย
1. ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่ม
ใหญ่วิชาการคิดและการตัดสินใจ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต (2555) : หัวหน้ าโครงการ
2. การสร้ างข้ อสอบมาตรฐาน หมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป วิ ช าการคิ ด และการตัด สิ น ใจ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2554) : หัวหน้ าโครงการ
3. การส่งเสริ มการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญตามทรรศนะของอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2552) : ผู้ร่วมโครงการ
4. การติ ด ตามผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2552) : ผู้ร่วมโครงการ
5. การศึ ก ษาสภาพปั ญหาและความต้ องการการพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2551) : ผู้ร่วมโครงการ
6. ความต้ อ งการของสถานประกอบการต่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์ เครื่ องสํ าอาง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต
(ประกอบการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง 2550) : ผู้ร่วมโครงการ
7. บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่ อง “ตรรกศาสตร์ และการให้
เหตุผล” และ “การใช้ ข้อมูลและข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ” (2549) : ผู้ร่วมโครงการ
8. ความต้ องการบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ของ
สถานประกอบการ (ประกอบการจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548) : หัวหน้ า
โครงการวิจยั
9. ความพึงพอใจของนายจ้ างที่มีตอ่ การปฏิบตั ิงานของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2548) : ผู้ร่วมโครงการ
งานวิชาการ
1. คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย (คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 1064/2550)
2. คณะกรรมการสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ (คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 2525/2550)
3. คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง (คําสัง่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วทท. 009/2549)
4. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 7961/2548)
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5. ผู้ประสานงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิ ต (คํ า สั่ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วทท. 005/2546 และ วทท.
031/2549)
6. คณะกรรมการวิพากษ์ ชุดวิชา เอกสารประกอบการสอนตามโครงการพัฒนาครู ประจําการให้
ได้ รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา (2547)
งานบริการวิชาการ
1. ผู้ เชี่ ย วชาญในการตรวจเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประกอบการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี การศึกษา 2547)
2. ผู้ เชี่ ย วชาญในการตรวจเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประกอบการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ปี การศึกษา 2548)
3. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือเพื่อประกอบงานวิจยั วิชาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (BM
697) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ปี การศึกษา 2549)
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