
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สระสรศุาคะรค   
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัคและช่ือรายวิชา  

 1100102     การพัฒนาทักษะการสิด 

                 Thinking Skill Development 

2.  จ านวนหน่วยกิะ 

 2 (1-2-3) 

3.  หลักคูะรและประเภทของรายวิชา 

          เปิดสอนให้กบัหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต   

          เปิดสอนให้กบัหลายหลกัสตูร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศกึษาทัว่ไป วิชาเลือกเสรี) 

     ประเภทของรายวิชา 

           หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   

                        บงัคบั                            เลือก 

              กลุม่วิชา  

                        ภาษาและการส่ือสาร               มนษุยศาสตร์ 

                        สงัคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุม่วิชา                       

             แกน              บงัคบั   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บงัคบั   เลือก 

     พืน้ฐานวิชาชีพ  บงัคบั    เลือก 

     ชีพ   บงัคบั    เลือก 

     เอก   บงัคบั    เลือก 
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     โท    บงัคบั    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 

            หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

4. อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยคผู้คอน 

 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา         อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 

 อาจารย์ผู้สอน           อาจารย์หสันีย๊ะ นดารานิง 

                                                                      อาจารย์ปนดัดา เรืองสงค์  
 

5. ภาสการุึกษา ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา  2558  ชัน้ปีท่ี 2  

สาขาคณิตศาสตร์        กลุม่ 01 

สาขาภาษาองักฤษ       กลุม่ 02 

สาขาภาษาไทย           กลุม่ 03 

สาขาสงัคมศกึษา         กลุม่ 04 

สาขาคอมพิวเตอร์        กลุม่ 05 

สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป   กลุม่ 06   
 

6. รายวิชาที่ะ้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไมมี่ 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ะ้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

    ไมมี่ 

    มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. คถานท่ีเรียน   

     อาคาร 24 ตกึสงัคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรศงรายละเอียดของรายวิชาสรัง้ล่าคศด 

   วนัท่ีจดัท ารายวิชา    วนัท่ี..............  เดือน....................................พ.ศ................... 

   วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ  วนัท่ี 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่  2   จศดมศ่งหมายและวัะถศประคงสค 
 

1.  จศดมศ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

     1.1  ด้านสศรธรรม จริยธรรม 
   (1)  ปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ ครุุสภา 
      (2)  พฒันาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
       (3)  ด ารงตนในสงัคมพหวุฒันธรรมและร่วมสร้างสงัคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สขุ 
   (4)  มีคณุธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ส าหรับครู 
 

     1.2  ด้านความรู้ 
            (1)  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของกระบวนการคิดของมนษุย์ 

            (2)  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการคิดประเภทตา่งๆ  ทัง้กระบวนการ  
ผลลพัย์ของการคดิและอิทธิพลของการคิดตอ่การท างาน 
                       (3)  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนเพ่ือปลกูฝังการคดิในลกัษณะตา่งๆ
ให้แก่นกัเรียน 
           (4)  เพ่ือให้นกัศกึษารู้แหลง่ค้นคว้าเก่ียวกบักิจกรรมการสอนเพ่ือพฒันาความคิด 

  1.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 

           (1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินคา่ ในการน าความรู้ด้าน

วิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบตัิงานและการจดัการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        (2) แสดงออกถึงความสามารถในการคดิริเร่ิม เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียนอยา่งสร้างสรรค์  

         (3) มีความเป็นผู้ น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้   อย่างสร้างสรรค์และมี

วิสยัทศัน์ 



 
4 

    (4) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือน ามาใช้จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

       1.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคลและความรับผิดชอบ 
    (1) แสดงออกถึงการมีความ สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมพหวุฒันธรรม มีความ

รับผิดชอบตอ่ ผู้ ร่วมงาน  

              (2) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน  มีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสงัคม 

เอาใจใสใ่นการรับฟังและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล อยา่งมีความรับผิดชอบ 

   (3) มีความรับผิดชอบตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 
       1.5  ด้านทักษะการวิเสราะหคะัวเลข การค่ือคาร และการใช้เทสโนโลยีคารคนเทุ 
     (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสารท่ีเป็นตวัเลข ภาษาพดู ภาษาเขียน 

เพ่ือเข้าใจปัญหา การจดัการความรู้ และพฒันาผู้ เรียน 

               (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และงานท่ี

รับผิดชอบ 

               (3) มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคดิรวบยอด ข้อมลูขา่วสารจากผู้ เรียน 

               (4) สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม         
 

2.  วัะถศประคงสคในการพัฒนา /ปรับปรศงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากม
คอ.5   
     หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง มาระบไุวใ้นข้อนี)้ 

  - 
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หมวดที่  3   ลักษระและการด าเนินการ 
1.  ส าอธิบายรายวิชา  

                   ความหมาย และความส าคญัของทกัษะการคดิพืน้ฐาน ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทาง

สตปัิญญาและการคดิของมนษุย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิ กระบวนการ

คดิแบบตา่ง ๆ เชน่ การคิดแบบเอกนยั การคดิแบบอเนกนยั การคิดวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณและคดิไตร่ตรอง การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การคดิตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคดิและแผนผงัความคิด การสง่เสริมและพฒันาทกัษะการคิด การออกแบบ

และวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคดิ 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ะ่อภาสการุึกษา 

ภาสทฤษฎี ภาสปฏิบัะ ิ ุึกษาด้วยะนเอง 

15 ชัว่โมง / ภาคการศกึษา 30 ชัว่โมง / ภาคการศกึษา 45 ชัว่โมง / ภาคการศกึษา 

 

3.  จ านวนช่ัวโมงะ่อคัปดาหคที่อาจารยคให้ส าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักุึกษาเป็น

รายบศสสล 

อาจารย์ประจ ารายวิชาจดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัว่โมง /

สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักุึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แะ่ละด้านท่ีมศ่งหวังจะพัฒนานักุึกษา 

1. ด้านสศรธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

1.1 ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กร

วิชาชีพ คือ ครุุสภา 

1.  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทกุ

คนมีวฒันธรรมองค์กรตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็น

1.  มีการประเมินระหวา่งเรียนควบคูไ่ป

กบัการประเมินในทกุรายวิชา โดย

ผู้ เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม่



 
6 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

1.2 พฒันาตนเองตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3  ด ารงตนในสงัคมพหุ

วฒันธรรมและร่วมสร้างสงัคม

ปรองดองเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัตสิขุ 

1.4 มีคณุธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ส าหรับครูการ
ประถมศกึษา 
 

การปลกูฝังให้นกัศกึษามีความรู้ 

ความเข้าใจ และปฏิบตัไิด้ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้อง

สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม 

จริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  แนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง  การอยู่

ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมใน

การสอนทกุรายวิชา  เน้นเร่ือง

ศรัทธาตอ่วิชาชีพ  ตัง้ใจ

ถ่ายทอดวิชาการ  สง่เสริมการ

เรียนรู้และท าตนเป็นแบบอย่างท่ี

ดี 

3. ก าหนดวฒันธรรมองค์กร   

เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษา

มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

ตรงตอ่เวลา การแตง่กายท่ีถกู

กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  

การด ารงตนภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหา 

กษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

เพ่ือน อาจารย์  และใช้วิธีการประเมินท่ี

หลากหลาย  ได้แก่  การสงัเกต  การ

สมัภาษณ์  การสนทนากลุม่  แบบ

ประเมินตนเอง 

2.  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริม

คณุธรรม จริยธรรมความเป็นครูของ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

คณะครุศาสตร์ 

3.  ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้การ

ปฏิสมัพนัธ์เชิงปฏิบตักิาร การใช้

กรณีศกึษา 

4.  ประเมินการตรงตอ่เวลาจากการเข้า

ชัน้เรียน กิจกรรมนอกชัน้เรียน และการ

แตง่กายของนกัศกึษา การมีสว่นร่วม

ในกิจกรรมการเรียน และการสง่งาน

ตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด

ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
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2. ด้านสวามรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

2.1 นกัศกึษามีความรู้ความ

เข้าใจหลกัการพืน้ฐานของ

กระบวนการคดิของมนษุย์ 

2.2  นกัศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการคิด
ประเภทตา่งๆ  ทัง้กระบวนการ  
ผลลพัย์ของการคดิและอิทธิพล
ของการคดิตอ่การท างาน 
2.3 นกัศกึษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมการสอนเพ่ือปลกูฝังการ
คดิในลกัษณะตา่งๆให้แก่นกัเรียน 
2.4 นกัศกึษารู้แหลง่ค้นคว้า
เก่ียวกบักิจกรรมการสอนเพ่ือ
พฒันาความคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม

เนือ้หาสาระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ การใช้กระบวนการกลุม่ 

การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การอภิปราย 

การฝึกปฏิบตัิ สถานการณ์จ าลอง 

กรณีตวัอย่าง  

2. การเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือจากส่ือมวลชนใน

รูปแบบตา่ง ๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.  การเรียนรู้ผา่นกระบวน การวิจยั 

เชน่ การศกึษาค้นคว้าข้อมลู  การ

ท าโครงงานการถามตอบปัญหา

ทางวิชาการในห้องเรียน 

4. การเรียนรู้กรณีศกึษา  

1.  การทดสอบย่อย 

2. ทดสอบกลางภาคการศกึษา  

ปลายภาคศกึษา 

3.ประเมินจากการ รายงาน

การศกึษาค้นคว้า การอภิปราย  

การทบทวน การฝึกปฏิบตักิาร   

การสมัมนาการใช้กระบวนการกลุม่ 

การแลก เปล่ียนเรียนรู้  

4.  ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานหน้าชัน้เรียนเก่ียวกบัผล

การเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือจากส่ือมวลชนใน

รูปแบบ   ตา่ง ๆ การเรียนรู้จากภมูิ

ปัญญาในชมุชนและการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง   

5. ประเมินจากการตรวจผลงาน

และ ประเมินตามสภาพจริง ทัง้ การ

ใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินการ

ปฏิบตัิ การสงัเกตพฤติกรรม การ

ประเมินโดยกลุม่เพ่ือน 

 

 



 
8 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

3.1  แสดงออกถึงความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

ประเมินคา่ รูปแบบการคดิแตล่ะ

ประเภท  ความเหมาะสมในการ

ใช้รูปแบบการคิดในสถานการณ์

ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 

3.2  แสดงออกถึงความสามารถ

ในการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนอยา่งสร้างสรรค์  

3.3 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง

ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมลู

สารสนเทศ และแนวคดิจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้

ในการวินิจฉัยและวิจยัเพ่ือพฒันา

ผู้ เรียน 

 

1.  การเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด

เพ่ือสง่เสริมการคิดวิเคราะห์  คดิ

สงัเคราะห์ คดิประเมินคา่  และคดิ

อยา่งมีวิจารณญาณ โดยจดัให้มี

กิจกรรมในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น  การ

อภิปรายกลุม่  การคดิวิเคราะห์  

หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์

จ าลอง  กิจกรรมการแก้ปัญหา

กิจกรรมการวิเคราะห์จากการมอง

ตา่งมมุ 

2.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

เชน่ การใช้กรณีศกึษา  การฝึก

ทกัษะการสงัเกตพฤตกิรรมผู้ เรียน 

การสงัเกตการสอน การสมัภาษณ์

หรือพดูคยุกบัผู้ มีประสบการณ์การ

สอนในชัน้เรียน  

3. การเรียนรู้ผา่นระบบE-Learning 

5. การวิจยัและพฒันานวตักรรม

อยา่งมีวิสยัทศัน์  

1. ประเมินจากผลงานการอภิปราย

กลุม่ การคดิวิเคราะห์ หรือ

แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง  

กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการ

วิเคราะห์จากการมอง ตา่งมมุ 

 2. ประเมินความสามารถทาง

ปัญญาทัง้การคิดท่ีเป็นนามธรรม

และการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม 

เชน่ จากกระบวนการท างานของ

นกัศกึษา  กระบวนการคิด การส่ือ 

ความคดิ  ความเข้าใจ ความคดิ

สร้างสรรค์ของผลงาน 

3.  นกัศกึษาประเมินกระบวน การ

พฒันาความสามารถทางปัญญา

ของตนเองในแตล่ะขัน้ตอน เชน่ 

การสงัเกต การตัง้ค าถาม การ

สืบค้น การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ การสะท้อนและส่ือ

ความคดิ 

 4.ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน

ชัน้เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
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4.  ด้านทักษะสวามคัมพันธคระหว่างบศสสลและสวามรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

4.1 แสดงออกถึงการมีความ 

สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบั

ผู้ อ่ืนในสงัคมพหวุฒันธรรม มีความ

รับผิดชอบตอ่ผู้ เรียน ผู้ ร่วมงาน 

ชมุชน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม  

 

4.2 มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ

ของผู้ อ่ืน   มีความรู้สกึเชิงบวก มี

วฒุิภาวะทางอารมณ์และสงัคม 

เอาใจใสใ่นการรับฟังและพฒันา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล อยา่ง

มีความรับผิดชอบ 

4.3 มีความรับผิดชอบตอ่การ

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กลยทุธ์การสอนท่ีเน้นการมี

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบั

ผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ เรียน

กบัสงัคม 

2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ใช้กระบวนการกลุม่ เพ่ือการ

เรียนรู้ทกัษะความสมัพนัธ์และ

ความรับผิดชอบตามบทบาท

หน้าท่ี 

3. การจดัโอกาสให้เป็นผู้น าแบบมี

สว่นร่วม (Shared leadership) 

ในการน าเสนองานวิชาการ 

4. จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนได้มีการคิด การให้

ความเห็นและการรับฟังความเห็น

แบบสะท้อนกลบั (Reflective 

thinking) 

7. ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด

หลกัสตูร 

 

1. ประเมินจากพฤตกิรรมและการ

แสดงออกของนกัศกึษาในการ

น าเสนอรายงานกลุม่ในชัน้เรียน   

2. สงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออก

ในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ใน

สถานการณ์ตา่งๆ  

3. วดัและประเมินจากผลงาน 

- การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน

กบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและ

ผู้ เรียนกบัสงัคม 

- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 

4. วดัและประเมินจากผลงานกลุม่

และการเป็นผู้น าในการอภิปราย

ซกัถาม 

5. สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ตอ่บคุคลรอบข้าง ในการจดั
กิจกรรมตา่งๆ การท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน 
6. ประเมินจากการท าชิน้งานหรือ 
ภาระงาน 
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5.  ด้านทักษะการวิเสราะหคเชิงะัวเลข  การค่ือคาร  และการใช้เทสโนโลยีคารคนเทุ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 

5.1  แสดงออกซึง่ความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ขา่วสารท่ีเป็น

ตวัเลข ภาษาพดู ภาษาเขียน เพ่ือ

เข้าใจปัญหา การจดัการความรู้ 

และพฒันาผู้ เรียน 

5.2 แสดงออกซึง่ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จดัการเรียนรู้ และงานท่ีรับผิดชอบ 

5.3 มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป

ความคดิรวบยอด ข้อมลูขา่วสาร

จากผู้ เรียน  

5.4  สามารถส่ือสาร มีดลุยพินิจใน

การเลือกใช้ และน าเสนอข้อมลู

สารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

1.จดักิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาตา่งๆ  โดยให้ผู้ เรียนมีการ

ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  การ

ตดิตอ่ส่ือสารทัง้ระดบับคุคล และ

กลุม่คน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์

และน าเสนอข้อมลูด้านการศกึษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แลกเปล่ียนข้อมลู วิเคราะห์

สถานการณ์ ทัง้สถานการณ์จริง 

สถานการณ์จ าลองและน าเสนอ

การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ี

หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3. ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลาย  สถานการณ์ 

4.  จัด กิจกรรมการ เ รียน รู้  ใน

รายวิชาท่ี เ ก่ียวข้องกับศาสตร์ 

ทางด้านการศกึษาโดยจดักิจกรรม

ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ 

การส่ือสาร การน าเสนอ  และการ

ใ ช้ เ ทค โน โล ยี ส า รสน เทศ ใน

สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้ 

1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยการสงัเกต  ประเมิน

ทกัษะการพดูการเขียน การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ใช้การทดสอบท่ีสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

3. วดัและประเมินจากผลงานการ

สืบค้นและการน าเสนอรายงาน 

ประเดน็ส าคญั โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

4. ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์  การ

ทดสอบ การตรวจผลงาน การตรวจ

การปฏิบตั ิ ประเมินโดยใช้แฟ้ม

สะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลกัสตูร 
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5. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีทกัษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลากหลายสถานการณ์ สามารถ

น าไป ประยกุต์ใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ 
 

 
 

หมวดที่    5  แผนการคอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการคอน  

คัปดา

หคที่ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการ

คอน/ 

ค่ือที่ใช้ 

 

ผู้คอน 

1-2 บทท่ี 1  แนวความคดิเก่ียวกบัการคดิ

ของมนษุย์ 

- ความหมายของการคดิ 

- แนวความคดิของนกัจิตวิทยากลุม่

ตา่งๆ 

 

6 บรรยาย  และอภิปราย

กลุ่มและน าเสนองานใน

ชั น้ เ รี ยนและในระบบ

Class start 

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ

คณะ 

3-4 บทท่ี 2 ทกัษะและความสามารถของ

มนษุย์ (Skills  and  competency) 

- ความหมายของcompetency 

- ความหมายของทกัษะ 

- การพฒันาทกัษะ 

 

6 บรรยาย  และอภิปราย

กลุม่และน าเสนองานใน

ชัน้เรียนและในระบบ

Class start 

 

อ.กอเดช 

อ้าสะกะละและคณะ 
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5-6 บทท่ี 3 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการคิด 

- ทฤษฏีการจ าและการลืม 

- ทฤษฏีโครงสร้างของสมอง 

- ทฤษฏีของ Atkinson and  Shiffrin 

6 บรรยาย  และอภิปราย

กลุม่และน าเสนองานใน

ชัน้เรียนและในระบบ

Class start 

 

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ

คณะ 

7-9 บทท่ี 4 การคิดรูปแบบตา่งๆ  

- การคดิแบบเอกนยั 

- การคดิแบบอเนกนยั 

- การคดิแบบใคร่ครวญ 

- การคดิแบบสร้างสรรค์ 

- การคดิแบบวิเคราะห์ 

- การคดิแบบสงัเคราะห์ 

- การคดิแบบวิทยาศาสตร์  

9 - เอกสารค าสอน 

- ส่ือ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ

คณะ 

10 คอบกลางภาส 3 -  

   11-

13 

บทท่ี 5 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

คดิรูปแบบตา่งๆ 

9 - เอกสารค าสอน 

- ส่ือ PowerPoint  

บรรยาย  กลุม่อภิปราย

กลุม่และน าเสนองานใน

ชัน้เรียนและในระบบ

classstart 

 

 

 

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ

คณะ 

   14- บทท่ี 6 การออกแบบและการจดัการ 6 - เอกสารค าสอน อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ
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15 เรียนรู้ท่ีสง่เสริมความคิด 
และการประเมินผลความคดิ 

- ส่ือ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ฝึกปฏิบตัิ 

คณะ 

   16 บทท่ี7 การประเมินผลการคิด 3 - เอกสารค าสอน 

- ส่ือ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ฝึกปฏิบตัิ 

 

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ และ

คณะ 

17 คอบปลายภาส 

 

   

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
 

 

ที่ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน 
คัปดาหค  
ประเมิน 

คัดค่วนของการ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 

- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมความเป็นครู 

- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 

-  ประเมินจากการตรวจผลงาน  

- ประเมินจากการตรงตอ่เวลาจากการเข้าชัน้

เรียน  

- ประเมินจากการแตง่กายของนกัศกึษา                    

- ประเมินจากการสง่งานตามก าหนดระยะเวลา  

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 
 
 
 

2 
 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
 

- ประเมินจากทดสอบกลางภาคเรียน 
- ประเมินจากทดสอบปลายภาคเรียน 

10 
17 

20% 
30% 
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3  3.1, 3.3, 3.4 ,3.5  - ประเมินจากกระบวนการท างานของนกัศกึษา 

กระบวนการคดิ  การส่ือ  ความคดิ  ความเข้าใจ  

ความคดิสร้างสรรค์ของผลงาน                          

- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน และ

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี

ตลอดหลกัสตูร 

ต ล อ ด ภ า ค
การศกึษา 

10% 
 
 

4 4.1 ,4.2 ,4.3 4.4 - ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกใน

การน าเสนองานกลุม่ในชัน้เรียน                             

- ประเมินจากผลงาน                               

- สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกตอ่บคุคลรอบ

ข้าง ในการจดักิจกรรมตา่งๆ การท างานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน                              

11-16 10% 
 
 
 

5 5.1, 5.2 ,5.3 ,5.4 - ประเมินจากการสงัเกต ทกัษะการพดูการเขียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน              

- ประเมินจากการสืบค้นและการน าเสนองาน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

ต ล อ ด ภ า ค
การศกึษา 

10% 
 

6 6.1 ,6.2 ,6.3 ,6.4 - ประเมินจากสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ จาก

การสะท้อนความคิดในห้องเรียน                            

- ประเมินจากจากการสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้

เรียน       

- ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครู  

ต ล อ ด ภ า ค
การศกึษา 

10% 
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หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการคอน 
 

1. ะ าราและเอกคารหลัก 

ประพนัธ์ศริิ  สเุสารัจอไุร  2556. การพฒันาการคดิ. ส านกัพิมพ์จฬุา: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          

2.  เอกคารและข้อมูลค าสัญ 

 นิตยา  เรืองแป้น.2550.การจัดบริการทางจิะวิทยาและการแนะแนวในคถานุึกษา. ยะลา:  
       มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา. 

จ าเนียร ชว่งโชต.ิ 2544. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบือ้งะ้น. (พิมพ์ครัง้ท่ี 8 ). 
กรุงเทพมหานคร :  

ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.2546. หลักและระบบงานแนะแนวในคถานุึกษา.  
กญุชรี ค้าขาย. 2542. จิะวิทยาแนะแนวเดก็วัยรศ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราช

ภฏั  

          สวนสนุนัทา. 

 

3.  เอกคารและข้อมูลแนะน า 

   - Website ภายใต้หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 
               Human thinking  process  Human  memory 
   Skills and competency              Critical  thinking 
   Inductive  thinking               Deductive  thinking 
   Divergent  thinking               Mind  mapping 
 

หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรศงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยศทธคการประเมินประคิทธิผลของรายวิชาโดยนักุึกษา 

1.1 ให้นกัศกึษาประเมินการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์จากเว็บไซด์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
1.2 สมัภาษณ์นกัศกึษาด้วยวาจาเก่ียวกบัการเรียนการสอนรายวิชานี ้
1.3 ตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลงัเสร็จสิน้การเรียนการสอนรายวิชานี ้
1.4  
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2.  กลยศทธคการประเมินการคอน 

2.1 กลยทุธ์ประเมินการสอน มี 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินการสอน อาจารย์ทกุคนต้องจดัท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 ท่ี
ระบ ุ

กลยุทธ์การสอนให้แล้วเสร็จก่อนด าเนินการสอน อย่างน้อย 15 วันและจัดประชุมอาจารย์ผู้ สอน เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอแนะการด าเนินการตลอดแนวทัง้ภาคเรียนและด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
จากนัน้น าเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงให้มี
ความสมบรูณ์ก่อนน าไปด าเนินการสอนตอ่ไป 

    ระยะที่ 2 ระหวา่งด าเนินการสอน ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3  
ก่อนสอน จากนัน้ด าเนินการสอนตาม มคอ.3 ท่ีมีการปรับปรุงแล้ว สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ระหว่าง
ด าเนินการสอนด าเนิน การประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้ และรับฟังความคิดเห็นจาก
นกัศกึษาท่ีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

    ระยะที่ 3 หลงัด าเนินการสอน ด าเนินการโดยการสอบถามนกัศกึษาตลอดเวลาท่ีได้ด าเนินการ 
สอนท่ีผ่านมา สรุปผลจากการสงัเกตพฤติกรรมนกัศึกษาตลอดเวลาท่ีด าเนินการสอน ประชุมอาจารย์ผู้ สอน 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินการสอนก่อนจดัท ารายงาน มคอ.5 ตอ่ไป 
 

3.  การปรับปรศงการคอน 

3.1 น าข้อมลูจากการประเมินโดยนกัศกึษาและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในข้อ 2 มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ 
สรุปเป็นรายงาน 

3.2 ทบทวนการด าเนินการตาม มคอ.3 ท่ีผา่นมา 
3.3 วิเคราะห์จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา 
3.4 ผู้สอนด าเนินการจดัท ารายงานผลตาม แบบ มคอ.5 
3.5 ด าเนินการประชมุคณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยน าผลสรุปการด าเนินการ  

ตัง้แตข้่อ  3.1-3.4 ชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนตอ่ไป  
 

 

 

4.  การทวนคอบมาะรฐานผลคัมฤทธ์ิของนักุึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบในระดบัรายวิชาโดยให้นกัศกึษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา 

4.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
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4.3 มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก  

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรศงประคิทธิผลของรายวิชา 

การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการ ดงันี ้
 5.1 อาจารย์ด าเนินการจดัท า มคอ.5 เพ่ือรายงานผลการสอนตาม มคอ.3 
 5.2 น าผลการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเพ่ือร่วมกันวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 

  5.3 ท าแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาเพ่ือเตรียมท าการสอนในภาคเรียนตอ่ไป 
 

หมวดอ่ืนๆ  
 

1.  การบูรราการกระบวนการวิจัยหรืองานคร้างครรสคกับกระบวนการจัดการเรียนการคอน    

    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

   - 
 

2.  การบูรราการงานบริการวิชาการแก่คังสมกับกระบวนการเรียนการคอน 

     (Integrating academic services to teaching and learning process) 

 

 


