มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สระสรศ ุาคะรค
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัคและชื่อรายวิชา
1100102 การพัฒนาทักษะการสิด
Thinking Skill Development
2. จานวนหน่ วยกิะ
2 (1-2-3)
3. หลักคูะรและประเภทของรายวิชา
 เปิ ดสอนให้ กบั หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 เปิ ดสอนให้ กบั หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือกเสรี )
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 บังคับ

 เลือก

กลุม่ วิชา
 ภาษาและการสื่อสาร

 มนุษยศาสตร์

 สังคมศาสตร์

 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชา
 แกน

 บังคับ

 เลือก

 เฉพาะด้ าน

 บังคับ

 เลือก

 พื ้นฐานวิชาชีพ

 บังคับ

 เลือก

 ชีพ

 บังคับ

 เลือก

 เอก

 บังคับ

 เลือก
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 โท

 บังคับ

 เลือก

 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยค ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยค ผ้ ูคอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ

อาจารย์ผ้ สู อน

อาจารย์หสั นีย๊ะ นดารานิง
อาจารย์ปนัดดา เรื องสงค์

5. ภาสการุึกษา ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ชันปี
้ ที่ 2
สาขาคณิตศาสตร์

กลุม่ 01

สาขาภาษาอังกฤษ

กลุม่ 02

สาขาภาษาไทย

กลุม่ 03

สาขาสังคมศึกษา

กลุม่ 04

สาขาคอมพิวเตอร์

กลุม่ 05

สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป กลุม่ 06
6. รายวิชาที่ะ้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite( (ถ้ ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ะ้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites( (ถ้ ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. คถานที่เรี ยน
อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรศงรายละเอียดของรายวิชาสรัง้ ล่ าคศด
 วันที่จดั ทารายวิชา วันที่.............. เดือน....................................พ.ศ...................
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จศดมศ่งหมายและวัะถศประคงสค
1. จศดมศ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของรายวิ ชา)
1.1 ด้ านสศรธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ดารงตนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและร่วมสร้ างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข
(4) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดี สาหรับครู
1.2 ด้ านความรู้
(1) เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจหลักการพื ้นฐานของกระบวนการคิดของมนุษย์
(2) เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ ทังกระบวนการ
้
ผลลัพย์ของการคิดและอิทธิพลของการคิดต่อการทางาน
(3) เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อปลูกฝั งการคิดในลักษณะต่างๆ
ให้ แก่นกั เรี ยน
(4) เพื่อให้ นกั ศึกษารู้แหล่งค้ นคว้ าเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
1.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนาความรู้ด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยน ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่ม เพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยนอย่างสร้ างสรรค์
(3) มี ความเป็ นผู้นาทางปั ญ ญาในการคิด พัฒ นาการจัดการเรี ย นรู้ อย่างสร้ างสรรค์แ ละมี
วิสยั ทัศน์
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(4) สามารถคิดค้ นหาข้ อเท็ จ จริ ง ท าความเข้ าใจ ประเมิ นข้ อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ จดั กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อ ผู้ร่วมงาน
(2) มีความไวในการรับรู้ ความรู้สึกของผู้อื่น มีความรู้ สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
เอาใจใส่ในการรับฟั งและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความรับผิดชอบ
(3) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง

1.5 ด้ านทักษะการวิเสราะหค ะัวเลข การคื่อคาร และการใช้ เทสโนโลยีคารคนเทุ
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิ เคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน
เพื่อเข้ าใจปั ญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรี ยน
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู้ และงานที่
รับผิดชอบ
(3) มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้ อมูลข่าวสารจากผู้เรี ยน
(4) สามารถสื่ อ สาร มี ดุล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช้ และน าเสนอข้ อ มูล สารสนเทศส าหรั บ ครู อ ย่า ง
เหมาะสม
2. วัะถศประคงสค ในการพัฒนา /ปรั บปรศ งรายวิชา (กรณี เปิ ดสอนเป็ นครั้งที ่ 2 เป็ นต้นไปควรนาข้อมูลจากม
คอ.5
หมวดที ่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี)้
-
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หมวดที่ 3 ลักษระและการดาเนินการ
1. สาอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาและการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการ
คิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การนาเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่ องมือและการประเมินผลทักษะการคิด

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ะ่อภาสการุึกษา
ภาสทฤษฎี

ภาสปฏิบัะิ

ุึกษาด้ วยะนเอง

15 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา

30 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา

45 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงะ่ อคัปดาหค ท่ อี าจารยค ให้ สาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักุึกษาเป็ น
รายบศสสล
อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมง /
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักุึกษา
ผลการเรี ยนรู้ แะ่ ละด้ านที่ม่ ศงหวังจะพัฒนานักุึกษา
1. ด้ านสศรธรรม จริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้
กลยศทธค การคอน

กลยศทธค การประเมิน

1.1 ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ

1. กาหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนทุก

1. มีการประเมินระหว่างเรี ยนควบคูไ่ ป

วิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กร

คนมีวฒ
ั นธรรมองค์กรตาม

กับการประเมินในทุกรายวิชา โดย

วิชาชีพ คือ คุรุสภา

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็ น ผู้เรี ยนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม่
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ผลการเรี ยนรู้

กลยศทธค การคอน

กลยศทธค การประเมิน

1.2 พัฒนาตนเองตามแนว

การปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความรู้ เพื่อน อาจารย์ และใช้ วิธีการประเมินที่

พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ความเข้ าใจ และปฏิบตั ไิ ด้ ตาม

หลากหลาย ได้ แก่ การสังเกต การ

1.3 ดารงตนในสังคมพหุ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

สัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ แบบ

วัฒนธรรมและร่วมสร้ างสังคม

2. อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ อง

ประเมินตนเอง

ปรองดองเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่าง สอดแทรกเรื่ องคุณธรรม

2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริม

สันติสขุ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณ

คุณธรรม จริยธรรมความเป็ นครูของ

1.4 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและเป็ น
แบบอย่างที่ดี สาหรับครูการ
ประถมศึกษา

วิชาชีพครู แนวพระราชดาริ

ฝ่ ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของ

เศรษฐกิจพอเพียง การอยู่

คณะครุศาสตร์

ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมใน 3. ตรวจผลงานการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
การสอนทุกรายวิชา เน้ นเรื่ อง

ปฏิสมั พันธ์เชิงปฏิบตั กิ าร การใช้

ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตังใจ
้

กรณีศกึ ษา

ถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการ

4. ประเมินการตรงต่อเวลาจากการเข้ า

เรี ยนรู้และทาตนเป็ นแบบอย่างที่ ชันเรี
้ ยน กิจกรรมนอกชันเรี
้ ยน และการ
ดี

แต่งกายของนักศึกษา การมีสว่ นร่วม

3. กาหนดวัฒนธรรมองค์กร

ในกิจกรรมการเรี ยน และการส่งงาน

เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษา ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต ประเมินด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถกู
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
การดารงตนภายใต้ ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
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2. ด้ านสวามรู้
ผลการเรี ยนรู้

กลยศทธค การคอน

กลยศทธค การประเมิน

2.1 นักศึกษามีความรู้ความ

1. ใช้ การสอนหลายรูปแบบตาม

1. การทดสอบย่อย

เข้ าใจหลักการพื ้นฐานของ

เนื ้อหาสาระ ได้ แก่ การเรี ยนรู้แบบ

2. ทดสอบกลางภาคการศึกษา

กระบวนการคิดของมนุษย์

ร่วมมือ การใช้ กระบวนการกลุม่

ปลายภาคศึกษา

การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้

3.ประเมินจากการ รายงาน

2.2 นักศึกษามีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคิด
ประเภทต่างๆ ทังกระบวนการ
้
ผลลัพย์ของการคิดและอิทธิพล
ของการคิดต่อการทางาน
2.3 นักศึกษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมการสอนเพื่อปลูกฝั งการ
คิดในลักษณะต่างๆให้ แก่นกั เรี ยน
2.4 นักศึกษารู้แหล่งค้ นคว้ า
เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิด

โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การอภิปราย การศึกษาค้ นคว้ า การอภิปราย
การฝึ กปฏิบตั ิ สถานการณ์จาลอง

การทบทวน การฝึ กปฏิบตั กิ าร

กรณีตวั อย่าง

การสัมมนาการใช้ กระบวนการกลุม่

2. การเรี ยนรู้จากสื่อเทคโนโลยี

การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้

สารสนเทศหรื อจากสื่อมวลชนใน

4. ประเมินจากการนาเสนอ

รูปแบบต่าง ๆ การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง รายงานหน้ าชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับผล
3. การเรี ยนรู้ผา่ นกระบวน การวิจยั การเรี ยนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
เช่น การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล การ

สารสนเทศหรื อจากสื่อมวลชนใน

ทาโครงงานการถามตอบปั ญหา

รูปแบบ ต่าง ๆ การเรี ยนรู้จากภูมิ

ทางวิชาการในห้ องเรี ยน

ปั ญญาในชุมชนและการเรี ยนรู้ด้วย

4. การเรี ยนรู้กรณีศกึ ษา

ตนเอง
5. ประเมินจากการตรวจผลงาน
และ ประเมินตามสภาพจริง ทัง้ การ
ใช้ แฟ้มสะสมงาน การประเมินการ
ปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินโดยกลุม่ เพื่อน
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3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้

กลยศทธค การคอน

กลยศทธค การประเมิน

3.1 แสดงออกถึงความสามารถ

1. การเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการคิด

1. ประเมินจากผลงานการอภิปราย

ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด

กลุม่ การคิดวิเคราะห์ หรื อ

ประเมินค่า รูปแบบการคิดแต่ละ

สังเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิด

แก้ ปัญหาในสถานการณ์จาลอง

ประเภท ความเหมาะสมในการ

อย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้ มี

กิจกรรมการแก้ ปัญหากิจกรรมการ

ใช้ รูปแบบการคิดในสถานการณ์

กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ วิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม

ต่างๆได้ อย่างเหมาะสม

อภิปรายกลุม่ การคิดวิเคราะห์

2. ประเมินความสามารถทาง

3.2 แสดงออกถึงความสามารถ

หรื อแก้ ปัญหาในสถานการณ์

ปั ญญาทังการคิ
้
ดที่เป็ นนามธรรม

ในการคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ในการ

จาลอง กิจกรรมการแก้ ปัญหา

และการแสดงออกที่เป็ นรูปธรรม

ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อ

กิจกรรมการวิเคราะห์จากการมอง

เช่น จากกระบวนการทางานของ

พัฒนาผู้เรี ยนอย่างสร้ างสรรค์

ต่างมุม

นักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ

3.3 สามารถคิดค้ นหาข้ อเท็จจริง

2. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ความคิด ความเข้ าใจ ความคิด

ทาความเข้ าใจ ประเมินข้ อมูล

เช่น การใช้ กรณีศกึ ษา การฝึ ก

สร้ างสรรค์ของผลงาน

สารสนเทศ และแนวคิดจาก

ทักษะการสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน

3. นักศึกษาประเมินกระบวน การ

แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้

การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์

พัฒนาความสามารถทางปั ญญา

ในการวินิจฉัยและวิจยั เพื่อพัฒนา หรื อพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ

ของตนเองในแต่ละขันตอน
้
เช่น

ผู้เรี ยน

การสังเกต การตังค
้ าถาม การ

สอนในชันเรี
้ ยน

3. การเรี ยนรู้ผา่ นระบบE-Learning สืบค้ น การคิดวิเคราะห์ การ
5. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

สังเคราะห์ การสะท้ อนและสื่อ

อย่างมีวิสยั ทัศน์

ความคิด
4.ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชันเรี
้ ยน การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอด
หลักสูตร
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4. ด้ านทักษะสวามคัมพันธค ระหว่ างบศสสลและสวามรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้
4.1 แสดงออกถึงการมีความ

กลยศทธค การคอน
1.กลยุทธ์การสอนที่เน้ นการมี

สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับ

กลยศทธค การประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ

ผู้อื่นในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม มีความ ผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอนและผู้เรี ยน นาเสนอรายงานกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
รับผิดชอบต่อผู้เรี ยน ผู้ร่วมงาน

กับสังคม

2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก

ชุมชน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและ 2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สิ่งแวดล้ อม

ใช้ กระบวนการกลุม่ เพื่อการ

สถานการณ์ตา่ งๆ

เรี ยนรู้ทกั ษะความสัมพันธ์และ

3. วัดและประเมินจากผลงาน

4.2 มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ความรับผิดชอบตามบทบาท

- การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน

ของผู้อื่น มีความรู้สกึ เชิงบวก มี

หน้ าที่

กับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอนและ

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม

3. การจัดโอกาสให้ เป็ นผู้นาแบบมี ผู้เรี ยนกับสังคม

เอาใจใส่ในการรับฟั งและพัฒนา

ส่วนร่วม (Shared leadership)

- ผลงานจากการเรี ยนแบบร่วมมือ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่าง

ในการนาเสนองานวิชาการ

4. วัดและประเมินจากผลงานกลุม่

มีความรับผิดชอบ

4. จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้

และการเป็ นผู้นาในการอภิปราย

4.3 มีความรับผิดชอบต่อการ

ผู้เรี ยนได้ มีการคิด การให้

ซักถาม

พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่าง

ความเห็นและการรับฟั งความเห็น 5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ต่อบุคคลรอบข้ าง ในการจัด
แบบสะท้ อนกลับ (Reflective
กิจกรรมต่างๆ การทางานร่วมกับ
thinking)
ผู้อื่น
7. กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่วม
6. ประเมินจากการทาชิ ้นงานหรื อ
กิจกรรมเสริมความเป็ นครูตลอด
ภาระงาน
หลักสูตร

ต่อเนื่อง
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5. ด้ านทักษะการวิเสราะหค เชิงะัวเลข การคื่อคาร และการใช้ เทสโนโลยีคารคนเทุ
ผลการเรี ยนรู้

กลยศทธค การคอน

กลยศทธค การประเมิน

5.1 แสดงออกซึง่ ความสามารถใน 1.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน 1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรี ยน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น

รายวิชาต่างๆ โดยให้ ผ้ เู รี ยนมีการ การสอนโดยการสังเกต ประเมิน

ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ

ใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ

เข้ าใจปั ญหา การจัดการความรู้

ติดต่อสื่อสารทังระดั
้ บบุคคล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และพัฒนาผู้เรี ยน

กลุม่ คน โดยได้ สืบค้ น วิเคราะห์

5.2 แสดงออกซึง่ ความสามารถใน

และนาเสนอข้ อมูลด้ านการศึกษา วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้

ทักษะการพูดการเขียน การใช้
2. ใช้ การทดสอบที่สอดคล้ องกับ

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่

3. วัดและประเมินจากผลงานการ

จัดการเรี ยนรู้ และงานที่รับผิดชอบ หลากหลายรูปแบบและวิธีการ

สืบค้ นและการนาเสนอรายงาน

5.3 มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป 2. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ประเด็นสาคัญ โดยใช้ เทคโนโลยี
ความคิดรวบยอด ข้ อมูลข่าวสาร

แลกเปลี่ยนข้ อมูล วิเคราะห์

สารสนเทศ

จากผู้เรี ยน

สถานการณ์ ทังสถานการณ์
้
จริง

4. ประเมินด้ วยวิธีการที่หลากหลาย

5.4 สามารถสื่อสาร มีดลุ ยพินิจใน สถานการณ์จาลองและนาเสนอ

เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ

การเลือกใช้ และนาเสนอข้ อมูล

การแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่

ทดสอบ การตรวจผลงาน การตรวจ

สารสนเทศอย่างเหมาะสม

หลากหลายรูปแบบและวิธีการ

การปฏิบตั ิ ประเมินโดยใช้ แฟ้ม

3. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

สะสมงาน จากการเข้ าร่วมกิจกรรม

สารสนเทศในหลาย สถานการณ์ เสริมหลักสูตร
4. จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ใน
รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ศาสตร์
ทางด้ านการศึกษาโดยจัดกิจกรรม
ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ การวิเคราะห์
การสื่อสาร การนาเสนอ และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
สถานการณ์ตา่ งๆ ที่กาหนดขึ ้น
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5. จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ สามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ ได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์

หมวดที่ 5 แผนการคอนและการประเมินผล
1. แผนการคอน
คัปดา
หค ท่ ี

1-2

หัวข้ อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการคิด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยนการ
คอน/
คื่อที่ใช้

6

บรรยาย และอภิ ป ราย

ของมนุษย์

กลุ่ม และนาเสนองานใน

ผู้คอน
อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ
คณะ

ชั น้ เรี ยนและในระบบ

- ความหมายของการคิด

Class start

- แนวความคิดของนักจิตวิทยากลุม่
ต่างๆ

3-4

บทที่ 2 ทักษะและความสามารถของ
มนุษย์ (Skills and competency)
- ความหมายของcompetency
- ความหมายของทักษะ
- การพัฒนาทักษะ

6

บรรยาย และอภิปราย
กลุม่ และนาเสนองานใน
ชันเรี
้ ยนและในระบบ
Class start

อ.กอเดช
อ้ าสะกะละและคณะ
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5-6

7-9

บทที่ 3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับการคิด

6

บรรยาย และอภิปราย

- ทฤษฏีการจาและการลืม

กลุม่ และนาเสนองานใน

อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ

- ทฤษฏีโครงสร้ างของสมอง

ชันเรี
้ ยนและในระบบ

คณะ

- ทฤษฏีของ Atkinson and Shiffrin

Class start

บทที่ 4 การคิดรูปแบบต่างๆ

9

- การคิดแบบเอกนัย
- การคิดแบบอเนกนัย

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint

อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ

ประกอบการบรรยาย

คณะ

- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

- การคิดแบบใคร่ครวญ
- การคิดแบบสร้ างสรรค์
- การคิดแบบวิเคราะห์
- การคิดแบบสังเคราะห์
- การคิดแบบวิทยาศาสตร์
10

คอบกลางภาส

3

11-

บทที่ 5 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

9

13

คิดรูปแบบต่างๆ

- เอกสารคาสอน

อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ

- สื่อ PowerPoint

คณะ

บรรยาย กลุม่ อภิปราย
กลุม่ และนาเสนองานใน
ชันเรี
้ ยนและในระบบ
classstart

14-

บทที่ 6 การออกแบบและการจัดการ

6

- เอกสารคาสอน

อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ

13
15

เรี ยนรู้ที่สง่ เสริมความคิด
และการประเมินผลความคิด

คณะ

- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ
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บทที่7 การประเมินผลการคิด

3

- เอกสารคาสอน

อ.กอเดช อ้ าสะกะละ และ

- สื่อ PowerPoint

คณะ

ประกอบการบรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ
17

คอบปลายภาส

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (สอดคล้ องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ที่

ผลการเรี ยนรู้

1

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเป็ นครู

คัปดาหค
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

คัดค่ วนของการ
ประเมินผล
10%

- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
- ประเมินจากการตรวจผลงาน
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาจากการเข้ าชัน้
เรี ยน
- ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษา
- ประเมินจากการส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

- ประเมินจากทดสอบกลางภาคเรี ยน
- ประเมินจากทดสอบปลายภาคเรี ยน

10
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20%
30%

3

3.1, 3.3, 3.4 ,3.5 - ประเมินจากกระบวนการทางานของนักศึกษา

ตลอดภาค
กระบวนการคิด การสื่อ ความคิด ความเข้ าใจ การศึกษา

14
10%

ความคิดสร้ างสรรค์ของผลงาน
- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน และ
การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู เป็ นรายปี
ตลอดหลักสูตร
4

4.1 ,4.2 ,4.3 4.4

- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน

11-16

10%

การนาเสนองานกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
- ประเมินจากผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคลรอบ
ข้ าง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
5

5.1, 5.2 ,5.3 ,5.4

- ประเมินจากการสังเกต ทักษะการพูดการเขียน ต ล อ ด ภ า ค
การศึกษา
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน

10%

- ประเมินจากการสืบค้ นและการนาเสนองาน
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6

6.1 ,6.2 ,6.3 ,6.4

- ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จาก
การสะท้ อนความคิดในห้ องเรี ยน
- ประเมินจากจากการสังเกตพฤติกรรมในชัน้
เรี ยน
- ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครู

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการคอน
1. ะาราและเอกคารหลัก
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจอุไร 2556. การพัฒนาการคิด. สานักพิมพ์จฬุ า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เอกคารและข้ อมูลคาสัญ
นิตยา เรื องแป้น.2550.การจัดบริการทางจิะวิทยาและการแนะแนวในคถานุึกษา. ยะลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
จาเนียร ช่วงโชติ. 2544. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบือ้ งะ้ น. (พิมพ์ครัง้ ที่ 8 ).
กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2546. หลักและระบบงานแนะแนวในคถานุึกษา.
กุญชรี ค้ าขาย. 2542. จิะวิทยาแนะแนวเด็กวัยรศ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ สถาบันราช
ภัฏ
สวนสุนนั ทา.
3. เอกคารและข้ อมูลแนะนา
- Website ภายใต้ หวั ข้ อที่เกี่ยวข้ อง เช่น
Human thinking process
Skills and competency
Inductive thinking
Divergent thinking

Human memory
Critical thinking
Deductive thinking
Mind mapping

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรศ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยศทธค การประเมินประคิทธิผลของรายวิชาโดยนักุึกษา
1.1 ให้ นกั ศึกษาประเมินการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์จากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.2 สัมภาษณ์นกั ศึกษาด้ วยวาจาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนรายวิชานี ้
1.3 ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเสร็จสิ ้นการเรี ยนการสอนรายวิชานี ้
1.4
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2. กลยศทธค การประเมินการคอน
2.1 กลยุทธ์ประเมินการสอน มี 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ก่อนดาเนินการสอน อาจารย์ทกุ คนต้ องจัดทารายละเอียดของรายวิชา หรื อ มคอ. 3 ที่
ระบุ
กลยุทธ์ ก ารสอนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่อนดาเนิน การสอน อย่ างน้ อย 15 วัน และจัดประชุม อาจารย์ ผ้ ูส อน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเสนอแนะการดาเนินการตลอดแนวทัง้ ภาคเรี ยนและดาเนินการปรับปรุ งให้ สมบูรณ์
จากนันน
้ าเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะครุ ศาสตร์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ให้ คาแนะนาเพื่อปรับปรุงให้ มี
ความสมบูรณ์ก่อนนาไปดาเนินการสอนต่อไป
ระยะที่ 2 ระหว่างดาเนินการสอน ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรื อ มคอ.3
ก่อ นสอน จากนัน้ ด าเนิ น การสอนตาม มคอ.3 ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แล้ ว สัง เกตพฤติก รรมนัก ศึก ษา ระหว่า ง
ดาเนินการสอนดาเนิน การประชุมอาจารย์ผ้ สู อนอย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 3 ครัง้ และรับฟั งความคิดเห็นจาก
นักศึกษาที่จะต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ระยะที่ 3 หลังดาเนินการสอน ดาเนินการโดยการสอบถามนักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ ดาเนินการ
สอนที่ผ่านมา สรุ ปผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาตลอดเวลาที่ดาเนินการสอน ประชุมอาจารย์ผ้ ู สอน
เพื่อสรุปผลการดาเนินการสอนก่อนจัดทารายงาน มคอ.5 ต่อไป
3. การปรับปรศงการคอน
3.1 นาข้ อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษาและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในข้ อ 2 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปเป็ นรายงาน
3.2 ทบทวนการดาเนินการตาม มคอ.3 ที่ผา่ นมา
3.3 วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3.4 ผู้สอนดาเนินการจัดทารายงานผลตาม แบบ มคอ.5
3.5 ดาเนินการประชุมคณาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยนาผลสรุปการดาเนินการ
ตังแต่
้ ข้อ 3.1-3.4 ชี ้แจงให้ ที่ประชุมรับทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงการสอนในภาคเรี ยนต่อไป

4. การทวนคอบมาะรฐานผลคัมฤทธิ์ของนักุึกษาในรายวิชา
4.1 ทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้ นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
4.2 แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน
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4.3 มีการประเมินข้ อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรศ งประคิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดาเนินการ ดังนี ้
5.1 อาจารย์ดาเนินการจัดทา มคอ.5 เพื่อรายงานผลการสอนตาม มคอ.3
5.2 นาผลการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเพื่อร่ วมกันวางแผนปรับปรุ งประสิทธิ ผ ลของ
รายวิชา
5.3 ทาแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาเพื่อเตรี ยมทาการสอนในภาคเรี ยนต่อไป

หมวดอื่นๆ
1. การบูรราการกระบวนการวิจัยหรื องานคร้ างครรสค กับกระบวนการจัดการเรี ยนการคอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
2. การบูรราการงานบริการวิชาการแก่ คังสมกับกระบวนการเรี ยนการคอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

