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คานา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา 4000110 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้วิจารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาโดยใช้รากฐาน
การคิดที่เป็นระบบ และถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันเพื่อการดารงชีวิต ใน
สังคมอย่างชาญฉลาด มีทัศนคติที่ดีต่อการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน
มีการดาเนิน การเรีย นการสอนที่เน้ น ให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัด การเรียนรู้ทฤษฎี ฝึ กปฏิบัติเพื่อเพิ่ ม
ประสบการณ์ กรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ตุลาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วัฒนพล ชุมเพชร และอาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2559
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทำ มกราคม 2558
วันที่ปรับปรุง ตุลาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจในกระบวนการ
อย่างมีเหตุผล
1.2 เพื่อให้นั กศึกษาสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดที่เป็นระบบมุ่งสร้าง
ตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ มีเจต
คติที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมตามค่านิยมหลักของคนไทย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษา
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้วิจารณญาณในการ
คิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลาดับแนวความคิด การใช้เหตุผลในการคิด การใช้เหตุผล
ในตัดสินใจและการแก้ปัญหา
2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
2.5 สามารถคิดแก้ปัญหาเพื่อมุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.6 สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้
รากฐานการคิดที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันเพื่อการดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได้
อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จักคิดเป็น และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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
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employed to encourage students to apply these principles and processes for their lives.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

-

90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
โดยการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาจะติดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและ มีวินัย
จรรยาบรรณทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ ยวเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
1. เข้าใจและตระหนักในคุณ ค่าของระบบในวัฒ นธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต
2. มี ความเคารพในสิ ทธิและความมีคุณ ค่าในตนเองและผู้ อื่น เช่น มี วินัยต่อการเรียน เคารพ
กฎหมาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งในกลุ่มเรียนและนอกกลุ่มเรียน มีความประพฤติที่แสดงออกถึงการ
ให้ความเคารพแก่อาจารย์
3. มีพฤติกรรมที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ รวมถึงการมีศีลธรรม รักษา
ความซือ่ สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
4. มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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1.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบสื่อสารสอง
ทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
2. การอบรมจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ และให้ผู้เรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจในรูปแบบ
การเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การทา
รายงาน การทาโครงการ เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
4. การอภิ ป รายกลุ่ ม (Group Discussion) / อภิ ป รายกลุ่ ม ย่อ ยแบบผู้ เรียนมี ส่ ว นร่ว ม พร้อ ม
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. ให้ผู้เรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า
6. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย
ทีเ่ ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1. การสั งเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และการแสดงออกจากการจัด
กิจ กรรมต่างๆ ระหว่างการทางานกลุ่ ม การน าเสนอและอภิ ป รายในชั้ นเรียน ที่ เกี่ ยวข้ องทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
2. การสังเกต ประเมินผลจากความรับผิดชอบจากการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน จากการส่งผลงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลจากความรู้ภายหลังจากที่เรียน
4.ประเมินผลจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบกลางภาคและปลายภาค
5. ประเมินจากการมีจิตสานึกในส่วนรวม การอาสาช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีองค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาด้านการคิดและการตัดสินใจทั้งหลักการ กระบวนการคิด การ
ใช้วิจารณญาณในการคิด การจัดลาดับแนวความคิด การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ ใน
การแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ไปสู่การดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาสลับสื่อการเรียนการสอนส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี กรณีศึกษา
2. การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Study) และงานกลุ่มเพื่อ
นาเสนอและจัดทาเป็นรูปเล่มในชั้นเรียน
3. ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกตัวอย่าง กรณีศึกษา
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4. ร่ ว มการอภิ ป รายกลุ่ ม (Group Discussion) วิ เคราะห์ ในชั้ น เรีย น และการระดมสมอง
(Focus group) โต้ตอบระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และการประยุกต์ใช้โดยทากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติร่วมกัน
พร้อมมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสรุปและ
นาเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. จากการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. สังเกตการการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. จากผลงานต่างๆ ที่นักศึกษาค้นคว้าจัดทาและการนาเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดที่เป็นระบบ
2. สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่า
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิต และใช้วิจารณญาณในการคิด
เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
4. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันเพื่อการดารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได้ อย่าง
ชาญชาญฉลาดและสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาหลายสถานการณ์
ข่าว บทความ
2. เปิดประเด็น /สร้างคาถามในชั้นเรียน จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการอภิปรายกลุ่ม
(Group Discussion) เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นสามารถแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ าได้ มี ค วามคิ ด ริเริ่ม ในการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้
3. การระดมสมอง (Focus group) เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือสังเคราะห์ความรู้ในรายวิช า
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน โดยการรวบรวม วิเคราะห์
สรุป กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
4. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะผ่านกิจกรรม เกม และสถานการณ์จาลอง
5. ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง เป็นต้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1. จากการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. พิจารณาจากผลงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทาและการนาเสนอรายงาน โดยเน้นการประเมิน
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ทักษะกระบวนการในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน การดาเนินการ ด้วยการประเมินตามสภาพจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การสร้างทักษะความสัมพันธ์ในรายวิชาเน้นไปที่ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนและระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเองให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความช่วยเหลือ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม มีจิตสานึกในการ
ทางานร่วมกันอย่างเป็ นทีมหรือกลุ่ม สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพทั้งใน
บทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4.2 วิธีการสอน
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามผู้สอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑ์ในการเรียนต่างๆ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือที่ผู้เรียนได้ใช้การอภิปราย
การระดมสมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้า การแก้ปัญหาหรือการตอบข้อสงสัย
โดยใช้ทักษะกระบวนกลุ่มในการดาเนินงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.3 วิธีการประเมินผล
1. จากการซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมใน-นอกชั้นเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3. ผลงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทาเรียบร้อย ส่งงานตามกาหนดและตรงต่อเวลา
4. ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. ทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและนาเสนอใน
ชั้นเรียน
2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นหาความรู้ข้อมูล อาทิ ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และการส่งงานทางอีเมล์
3. ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากการ
ค้นคว้าในแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้ อ ย่ างเหมาะสม และมี ส ติ รู้ ตั ว รู้คิ ด รู้ท า ปฏิ บั ติ ต ามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
2. จัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบต้องค้นคว้าด้วยตนเอง (Case Study) ตามหัวข้อที่กาหนดให้ทาง
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เว็บไซต์แล้ววิเคราะห์พร้อมนาเสนอ บรรยายโดยมีแหล่งอ้างอิง
3. นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การอภิปรายและการมีส่วนร่วมในระหว่างชั้นเรียน หลังจากฟังการนาเสนอผลการศึกษาของ
นักศึกษาร่วมชั้นเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรื่องการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
3. การจัดทารายงานและนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
- แนะนารายวิชา แนวการเรียน
3
การสอน การวัดและ
ประเมินผล
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียนตาม
เนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องในรายวิชา
2
การคิดและพฤติกรรมการคิด
3
- ความหมายของการคิด
- ปัจจัยพื้นฐานของการคิด
- ประเภทของการคิด
- ความคิด ความจามีอิทธิพลต่อ
การคิดและพฤติกรรม
- สาเหตุของการคิดไม่ดี ทาไม่ดี
และความทุกข์
- คุณค่าของการคิด
3
การคิดและพฤติกรรมการคิด(ต่อ)
3
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
- อุปสรรคของการคิด
- การป้องกันและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการคิด
- ลักษณะของบุคคลที่มี
ความสามารถด้านการคิด
4
การคิดและพฤติกรรมการคิด(ต่อ)
3
- กรอบความคิดของการคิด
- การฝึกทักษะการคิดและลักษณะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- ชี้แจงแนวการสอน
อ.ทัศนาวลัย
- วัตถุประสงค์รายวิชา
ตันติเอกรัตน์
- แนวการสอนการวัดประเมินผล
- บรรยายเนื้อหา
อ.ทัศนาวลัย
- สื่อ Power point และเอกสาร ตันติเอกรัตน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา

- บรรยายเนื้อหา
อ.ทัศนาวลัย
- สื่อ Power point และเอกสาร ตันติเอกรัตน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา
- บรรยายเนื้อหา
- สื่อ Power point
- การซักถามและอภิปราย

อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน์
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สัปดาห์
ที่
5-6

7

8

9
10-11

12-13

หัวข้อ/รายละเอียด
การคิดต่างๆ
- สมอง อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการคิด
- การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- การคิดอย่างมีระบบ
- การตั้งคาถามเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด
การใช้เหตุผล
- ความเป็นมาของการใช้เหตุผล
- การใช้เหตุผลกับการอ้างเหตุผล
- การใช้เหตุผลกับภาษา
- ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล
- การใช้เหตุผลผิด
การใช้เหตุผล (ต่อ)
- การอ้างเหตุผล
- การพิจารณาความถูกต้องของ
การอ้างเหตุผล
- การประเมินการอ้างเหตุผล
- ข้อสรุปของการอ้างเหตุผล
- ชนิดของการอ้างเหตุผล
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ
- ความหมายของการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของการตัดสินใจ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทของการตัดสินใจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กรณีศึกษา

ผู้สอน

6

- บรรยายเนื้อหา
อ.ทัศนาวลัย
- สื่อ Power point และเอกสาร ตันติเอกรัตน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา

3

- บรรยายเนื้อหา
อ.ทัศนาวลัย
- สื่อ Power point และเอกสาร ตันติเอกรัตน์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา

3

- บรรยายเนื้อหา
อ.ทัศนาวลัย
- สื่อ Power point และเอกสาร ตันติเอกรัตน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
6 - บรรยายเนื้อหา
อ.วัฒนพล
- สื่อ Power point และเอกสาร ชุมเพชร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษา
6

- บรรยายเนื้อหา
อ.วัฒนพล
- สื่อ Power point และเอกสาร ชุมเพชร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่าง/กรณีศึกษา และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
14-15 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
6 - บรรยายเนื้อหา
อ.วัฒนพล
- ความหมาย การแก้วิเคราะห์ปัญหา
- สื่อ Power point และเอกสาร ชุมเพชร
- การแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4
- การซักถามและอภิปราย
- การแก้ปัญหาแบบระดมสมอง
กรณีศึกษา
- การแก้ปัญหาแบบใช้ผังความคิด
- อุปสรรคในการแก้ปัญหา
16
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
- การนาเสนอผลงานและรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้าทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
- การอภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา
2
กิจกรรมจากโครงการในรายวิชา
3

พัฒนาการ

4

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
การค้นคว้าและ
นาเสนอผลงานทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม
การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมจาก
โครงการในรายวิชา
การเข้าเรียน ตรงต่อ
เวลา ความสนใจ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 16

20%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2556). เอกสารประกอบการสอนการคิ ด และการตั ด สิ น ใจ.
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. แบบฝึกปฏิบัติการคิด
และการตัดสินใจ. 2556. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2547. การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด.
________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด.
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด.
จรีพร แก้วสุขศรี. 2551. การคิดอย่างเป็นระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ณัฐพงศ์ เกศมาริษ และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2546. เทคนิคการระดมสมอง. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : Be Bright Books.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิท ยาการด้านการคิด . กรุงเทพฯ : บริษั ทเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป
แมเนจเม้นท์ จากัด.
วรภัทร์ ูเจริ
ภ่ ญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2547. วิธกี ารแก้ปญ
ั หาในงานตามแบบฉบับญีู่น.
ป่ พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
2. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจในทุก
ภาคการศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
2. การสังเกตการสอนของคณาจารย์
3. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ
3. การปรับปรุงการสอน
1. มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. การนาผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ
และประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่าน
ระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาการคิดและการตัดสินใจในทุกภาคการศึกษา โดยนา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินประสิทธิภาพการจั ดการเรียน
การสอนโดยนักศึกษา มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
อาจารย์วัฒนพล ชุมเพชร
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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