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มคอ.3 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

คณะ / ภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
            1100102     การพฒันาทกัษะการคิด  (Thinking Skill Development) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
 2 (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ภาษาไทย สงัคม

ศกึษา คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ 
หมวดวิชาชีพครู เลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 
 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 2/2557 ชัน้ปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี 
ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

      ห้อง  24-502/24-507/24-413/24-502/24-501/20-602 

รายละเอียดของรายวิชา 
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 พ.ศ. 2556 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
             1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของกระบวนการคิดของมนษุย์ 
 2.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการคิดประเภทตา่งๆ  ทัง้กระบวนการ  ผลลพัย์
ของการคดิและอิทธิพลของการคิดตอ่การท างาน 
             3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนเพ่ือปลกูฝังการคิดในลกัษณะตา่งๆให้แก่นกัเรียน 
 4.  เพ่ือให้นกัศกึษารู้แหลง่ค้นคว้าเก่ียวกบักิจกรรมการสอนเพ่ือพฒันาความคดิ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษา มีความรู้และมีทกัษะในการน ารายวิชา การพฒันาทกัษะการคดิ ไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอนได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องและถกูต้องตามหลกัทฤษฏีการคิด 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
              ความหมาย และความส าคญัของทกัษะการคดิพืน้ฐาน ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางสตปัิญญาและ
การคิดของมนษุย์ แนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ กระบวนการคิดแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบอเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและคดิ
ไตร่ตรอง การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคดิ
และแผนผงัความคดิ การสง่เสริมและพฒันาทกัษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิด เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคิด 
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2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 ชัว่โมงตอ่
ภาคการศกึษา 
 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศกึษา
และนกัศกึษาท่ีไมบ่รรลุ
วตัถปุระสงค์รายวิชา 

ฝึกปฏิบตั ิ30 ชัว่โมงตอ่
ภาคการศกึษา/ฝึก
ปฏิบตัจิริงกบัเด็ก 1 
ชัว่โมงตามความ
ต้องการของนกัศกึษา 

ศกึษาด้วยตนเอง 45 
ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 

 
 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจ าวิชา ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการเรียนและปัญหาทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็น
รายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของนกัศกึษา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานสาขาวิชา โดยให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพในหลกัสิทธิมนษุยชนและหลกัประชาธิปไตย  เห็นคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ โดยมี
คณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี ้

 - ตระหนกัในคณุคา่คณุธรรม จริยธรรม 
 - มีวินยั ตรงตอ่เวลา 
 - เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน า้ใจ 
 - มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
 - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและบริหารความขดัแย้งได้อยา่ง 
       เหมาะสม 

  - ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
  - เคารพกฏกตกิา ระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
  - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
- ระดมความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกบัวิธีการเรียนและวิธีการประเมินผลตามความต้องการของผู้ เรียน 
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- นกัศกึษา ศกึษาค้นคว้า แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เก่ียวกบัเนือ้หาทฤษฎี หลกัการ ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัทฤษฏีการคิดเป็นรายกลุม่  และงานเด่ียว 

- นกัศกึษาศกึษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เก่ียวกบัแหลง่การเรียนรู้เก่ียวกบัการรูปแบบการคดิ  และ
กิจกรรมท่ีสง่เสริมการคิดประเภทตา่งๆ จากส่ือสิ่งพิมพ์และเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เพ่ือเพิ่มวิสยัทศัน์ทางการเรียนรู้ 
และแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเองแก่นกัศกึษา ในระบบการเรียนออนไลน์ Class Start 

- นกัศกึษา น าเสนอผลการปฏิบตังิานเป็นรายบคุคล  ในระบบการเรียนออนไลน์ Class Start 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- บนัทึกเวลาการเข้าชัน้เรียนทกุสปัดาห์ การปฏิบตัิตามกตกิารการเข้าชัน้เรียน การสง่งานตามก าหนด

และคดิเป็นคา่คะแนนการเข้าชัน้เรียน คะแนนด้านคณุธรรมจริยธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินยั การ
เคารพกฏกตกิาการอยูร่่วมกนั การตรงตอ่เวลา 

-  สงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียนและนอกห้องเรียน บนัทกึคา่คะแนนเป็นการประเมิน
ความรับผิดชอบ ความมีวินยั การเคารพกฎกตกิา การสร้างภาวะผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีม 

- ตรวจผลงานจากการปฏิบตัิผลิตชิน้งานแตล่ะรูปแบบ การน าไปประเมินผลการใช้ส่ือการสอนท่ีสร้างได้ 
เป็นคา่คะแนนระดบัคณุภาพของผลงานรายกลุม่และเป็นการประเมินการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบตอ่กลุม่ 
และการเคารพในหลกัประชาธิปไตย 

- ตรวจผลงานการการศกึษาค้นคว้าและน าเสนอการศกึษาด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ คิดเป็นคา่
คะแนน ซึง่เป็นการประเมินด้านความรับผิดชอบตอ่การเรียน การเคารพตอ่จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ให้ตระหนกัตอ่การเคารพในลิขสิทธ์ิทางปัญญาของเจ้าของผลงาน 

2. ความรู้ 

 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

              ความหมาย และความส าคญัของทกัษะการคดิพืน้ฐาน ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางสตปัิญญาและ
การคิดของมนษุย์ แนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ กระบวนการคิดแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบอเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและคดิ
ไตร่ตรอง การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคดิ
และแผนผงัความคดิ การสง่เสริมและพฒันาทกัษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิด เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคิด 

2.2 วิธีการสอน 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  ร่วมกนัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ 

อภิปราย  การศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง  ทัง้ในชัน้เรียนปกตแิละในระบบการเรียนออนไลน์ของ Class  Start โดย
เน้นการอภิปราย  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การแบง่ปันทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบ  การให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
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2.3 วิธีการประเมินผล 
       - จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการอภิปราย 
       - จากการตอบใบงาน 
       - การสอบกลางภาค 
       - การสอบปลายภาค   
 งานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

การฝึกปฏิบตัิ การอภิปราย การท ากิจกรรมใบงาน  การท ารายงาน บนัทกึผลการเรียนรู้ลงในระบบ Class Start 
ตลอดภาคเรียน   

 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

              รู้ความหมาย และความส าคญัของทกัษะการคิดพืน้ฐาน ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางสตปัิญญาและ
การคิดของมนษุย์ แนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ กระบวนการคิดแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบอเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและคดิ
ไตร่ตรอง การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคดิ
และแผนผงัความคดิ การสง่เสริมและพฒันาทกัษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิด เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคิด 

3.2 วิธีการสอน 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  ร่วมกนัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ 

อภิปราย  การศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง  ฝึกภาคปฏิบตัิโดยการน าเสนองานในชัน้เรียน และในระบบการเรียน 
Class Start  การให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

3.3 วิธีการประมวลผล 
     - จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการอภิปราย 
       - จากการตอบใบงาน 
       - การสอบกลางภาค 
       - การสอบปลายภาค   
 งานเดี่ยวและงานกลุม่ 

การฝึกปฏิบตัิ การอภิปราย การท ากิจกรรมใบงาน  การท ารายงาน บนัทกึผลการเรียนรู้ลงในระบบ Class Start 
ตลอดภาคเรียน   
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- ทกัษะความรับผิดชอบตอ่ตนเองและกลุม่ 
- ทกัษะการเคารพตอ่สิทธิและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
- ทกัษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การกล้าแสดงออกทางวิชาการ 
- ทกัษะในการส่ือสารการสร้างสมัพนัธภาพและการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
- ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินยัในตนเองตอ่การเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  ร่วมกนัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ 

อภิปราย  การศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง  ฝึกภาคปฏิบตัิโดยการน าเสนองานในชัน้เรียน และในระบบการเรียน 
Class Start  การให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

4.3 วิธีการประเมินผล 
       - จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการอภิปราย 
       - จากการตอบใบงาน 
       - การสอบกลางภาค 
       - การสอบปลายภาค   
 งานเดี่ยวและงานกลุม่ 

การฝึกปฏิบตัิ การอภิปราย การท ากิจกรรมใบงาน  การท ารายงาน บนัทกึผลการเรียนรู้ลงในระบบ Class Start 
ตลอดภาคเรียน   
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข โดยให้นกัศกึษาฝึกการประเมินตรวจสอบคณุคา่ คณุภาพของชิน้งาน 
 -  ทกัษะการส่ือสาร โดยให้นกัศกึษาอภิปรายกลุม่ ระดมความคิดเห็น การเขียนผงัความคิดและน าเสนอ 

ผลการท างาน 
- ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นกัศกึษาปฏิบตักิารใช้เครือขา่ยอินเตอร์เป็นแหลง่เรียนรู้ 

สืบค้น เพิ่มชอ่งทางการเรียนรู้ให้กบัตนเอง การจดัเก็บข้อมลูการเรียนรู้ของตนและกลุ่ม ในรูปแบบแฟ้มข้อมลูหรือ
รูปแบบท่ีสะดวกตอ่การใช้งาน 

- ทกัษะการน าเสนองานกลุม่ ท่ีสร้างขึน้ การน าเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาใช้ประกอบการน าเสนอชิน้งาน
ท่ีเหมาะกบัลกัษณะของชิน้งาน 

5.2 วิธีการสอน 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  ร่วมกนัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ 
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อภิปราย  การศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง  ฝึกภาคปฏิบตัิโดยการน าเสนองานในชัน้เรียน และในระบบการเรียน 
Class Start  การให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

5.3 วิธีการประเมินผล 
       - จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการอภิปราย 
       - จากการตอบใบงาน 
       - การสอบกลางภาค 
       - การสอบปลายภาค   
 งานเดี่ยวและงานกลุม่ 

การฝึกปฏิบตัิ การอภิปราย การท ากิจกรรมใบงาน  การท ารายงาน บนัทกึผลการเรียนรู้ลงในระบบ Class Start 
ตลอดภาคเรียน   

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

                       ความหมาย และความส าคญัของทกัษะการคิดพืน้ฐาน ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญา
และการคิดของมนษุย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ กระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ 
เชน่ การคดิแบบเอกนยั การคิดแบบอเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและ
คดิไตร่ตรอง การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอ
ความคดิและแผนผงัความคิด การสง่เสริมและพฒันาทกัษะการคดิ การออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคดิ 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 บทท่ี 1  แนวความคิดเก่ียวกบั

การคิดของมนุษย ์

 

6 บรรยาย ศกึษา
เอกสารและตอบ
ค าถามรายกลุม่ 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

3-5 บทท่ี 2 Skills  VS 

competency 

 

9 บรรยาย  และ
อภิปรายกลุม่และ
น าเสนองานในชัน้
เรียนและในระบบ
Class start 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 
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6-8 บทท่ี 3 ทฤษฏีเก่ียวกบัการคิด 9 บรรยาย  และ
อภิปรายกลุม่และ
น าเสนองานในชัน้
เรียนและในระบบ
Class start 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

9-11 บทท่ี 4 การคิดรูปแบบตา่งๆ  

และวิธีการสง่เสริมพฒันา 

 

9 บรรยาย  และ
อภิปรายกลุม่ 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

12-13 บทท่ี 5 การน าเสนอความคดิ 6 บรรยาย  กลุม่
อภิปรายกลุม่และ
น าเสนองานในชัน้
เรียนและในระบบ 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

14-15 บทท่ี 6 การออกแบบและการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริม
ความคดิ 
และการประเมินผลความคดิ 

6 บรรยาย  กลุม่
ท างานค้นหา
ตวัอยา่ง
แบบทดสอบใน
เครือข่ายอินเตอร์
เน๊ต 

อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

สปัดาห์ท่ี 1 
- 15 

 
 
 
 
 
 
 

1.คณุธรรม จริยธรรม  
    พฒันาผู้ เรียนให้มีความ
รับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ เคารพในหลกัสิทธิ
มนษุยชนและหลกัประชาธิปไตย 
เห็นคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุย์ โดยมีคณุธรรมตาม
คณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี ้
- ตระหนกัในคณุคา่คณุธรรม 

- บนัทึกเวลาการเข้าชัน้
เรียนทกุสปัดาห์ การ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงการ
เข้าชัน้เรียน การสง่งาน
ตามก าหนด ความ
รับผิดชอบ ความมีวินยั 
การเคารพกฎกติกาการ
อยูร่่วมกนั การตรงตอ่
เวลา 

ทกุสปัดาห์
ตลอดภาค
เรียน 

20% 
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จริยธรรม 
- มีวินยั ตรงตอ่เวลา 
- เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน า้ใจ 
- มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สงัคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและ
บริหารความขดัแย้งได้อย่าง
เหมาะสม 
- ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 
เคารพในสิทธิและรับฟังความ
คดิเห็นของผู้ อ่ืน 
- เคารพกฎกตกิา ระเบียบ
ข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2. ความรู้ 
ความหมาย และความส าคญัของ
ทกัษะการคิดพืน้ฐาน ความรู้
เก่ียวกบัพฒันาการทาง
สตปัิญญาและการคดิของมนษุย์ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ 
กระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบ
อเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิ
สงัเคราะห์ การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิไตร่ตรอง 
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จินตนาการ การคดิตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การน าเสนอความคิดและแผนผงั
ความคดิ การสง่เสริมและพฒันา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สงัเกต บนัทกึคะแนน
การน าเสนองาน การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
- ตรวจคณุภาพของ
ชิน้งานและผลการศกึษา
ค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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ทกัษะการคิด 
3.ทกัษะทางปัญญา 
ความหมาย และความส าคญัของ
ทกัษะการคิดพืน้ฐาน ความรู้
เก่ียวกบัพฒันาการทาง
สตปัิญญาและการคดิของมนษุย์ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ 
กระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบ
อเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิ
สงัเคราะห์ การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิไตร่ตรอง 
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จินตนาการ การคดิตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การน าเสนอความคิดและแผนผงั
ความคดิ การสง่เสริมและพฒันา
ทกัษะการคิด 

 
 
 
- บนัทึกคะแนนการ
น าเสนองาน การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
- ตรวจคณุภาพของ
ชิน้งานและผลการศกึษา
ค้นคว้า 
-ทดสอบปลายภาค 
 

 
30% 

 4.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
- ทกัษะความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและกลุม่ 
- ทกัษะการเคารพตอ่สิทธิและ
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
- ทกัษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
การกล้าแสดงออกทางวิชาการ 
- ทกัษะในการส่ือสารการสร้าง
สมัพนัธภาพและการแก้ปัญหา
ความขดัแย้ง 
- ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความมีวินยัในตนเองตอ่การเรียน
และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
-สงัเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม ความรับผิดชอบ
ตอ่การเรียน การสง่งาน
ตามก าหนด 
- สงัเกต บนัทกึคะแนน 
ทกัษะและคณุภาพการ
น าเสนองาน การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรมในกลุม่แต่
ละครัง้ 
- การประเมินโดยกลุม่
ของผู้ เรียนเอง 
 

ทกุสปัดาห์
ตลอดภาค
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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5.ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข โดยให้นกัศกึษาฝึกการ
ประเมินตรวจสอบคณุคา่ 
คณุภาพของชิน้งานและการ
ประเมินความสอดคล้องกบั
พฒันาการของเดก็แตล่ะวยั 

-  ทกัษะการส่ือสาร โดย
ให้นกัศกึษาอภิปรายกลุม่ ระดม
ความคดิเห็น การเขียนผงั
ความคดิและน าเสนอเป็นส่ือการ
สอนท่ีใช้ในการพฒันาเดก็
ปฐมวยั 

- ทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้นกัศกึษา
ปฏิบตัิการใช้เครือข่ายอินเตอร์
เป็นแหลง่เรียนรู้ สืบค้น เพิ่มชอ่ง
ทางการเรียนรู้ให้กบัตนเอง การ
จดัเก็บข้อมลูการเรียนรู้ของตน
และกลุม่ ในรูปแบบแฟ้มข้อมลู
หรือรูปแบบท่ีสะดวกตอ่การใช้
งาน 

- ทกัษะการน าเสนองาน
กลุม่ ท่ีสร้างขึน้ การน าเทคโนโลยี
และเคร่ืองมือมาใช้ประกอบการ
น าเสนอชิน้งานท่ีเหมาะกบั
ลกัษณะของชิน้งาน 

 
 
 
- บนัทึกคะแนนการ
น าเสนองาน การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
- ตรวจคณุภาพของ
ชิน้งานและผลการศกึษา
ค้นคว้า 
- สงัเกตวิธีการใช้อปุกรณ์
ท่ีหลากหลายเหมาะสม
ทกัษะการใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอดและเทคนิคการ
น าเสนองาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
              ม.ร.ว. สมพร สทุศันีย์. การทดสอบทางจิตวิทยา  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2544. 
                ประสิทธ์ิ หะริณสตุ. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological testing)  สมาคมจิตแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย พิมพ์ครัง้ท่ี 2.กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์; 2536 
               พริม้เพรา ดษิยวณิช. การประเมินทางจิตวิทยาและจิตเวช (Psychological and psychiatric 
assessment)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ โรงพิมพ์แสงศลิป์; 2542 
               พริม้เพรา ดษิยวณิช. การวาดภาพเพ่ือการประเมินและการรักษา เชียงใหมโ่รงพิมพ์แสงศลิป์; 2544  
              Ann  Anatasi, Psychological  Testing ; Prentice Hall, 1997 
             Robert M. Kaplan, Dennis P. Saccuzzo , Psychological testing: principles, applications, and 
issues; Cengage Learning, 2008 
               Lee Joseph Cronbach,  Essentials of psychological testing ; Harper & Row, 1990  

               Robert  J. Gregory , Psychological testing: history, principles, and applications; 

Allyn and Bacon, 1996 

 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไมมี่ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
              ค าส าคญัส าหรับ Search  Engine 
            Human thinking  process  Human  memory 
   Skills and competency              Critical  thinking 
   Inductive  thinking               Deductive  thinking 
   Divergent  thinking               Mind  mapping 
 

 
 
 

http://www.google.com/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+M.+Kaplan%22
http://www.google.com/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+P.+Saccuzzo%22
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชา ได้ระดมแนวคดิและวิธีการเรียนรู้ รวมทัง้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้โดย

นกัศกึษา และสรุปวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนสู่กิจกรรมในชัน้เรียน และประเมินผลผา่นระบบของกองบริการ
การศกึษา และการสนทนาในชัน้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-ประเมินผู้สอนโดยผา่นระบบ Online MIS ของกองบริการการศกึษาโดยนกัศกึษา 
-ประเมินโดยการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
-ผลการเรียนของนกัศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
ปรับปรุงการสอนโดยน าข้อมลู จากการประเมินของนกัศกึษาวางแผนการสอนและระดมความคิดเห็นของ

นกัศกึษาเพ่ือวางแนวทางการเรียนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน รวมทัง้พฒันาระบบและชอ่งทางการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลลพัธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัในการเรียนรู้

รายวิชา โดยการตรวจผลงานนกัศกึษา จากผลการฝึกปฏิบตักิิจกรรมการเรียนในชัน้เรียนและหลงัประเมินผลการ
เรียน มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชา ดงันี ้

- ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานนกัศกึษา โดยอาจารย์ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร 
-แตง่ตัง้กรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนใน

รายละเอียดรายวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
-ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
-ปรับเปล่ียนผู้สอน หรือวิธีการสอนเพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมอง วิสยัทศัน์ทางการเรียนรู้ของตนท่ีกว้างและ

ลกึ และประยกุต์ใช้ความรู้จากการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนและแก้ปัญหาทางการเรียนจากการวิจยัของอาจารย์
หรือนกัศกึษา 


