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รายละเอียดของรายวิชา

มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ / ภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพื ้นฐานการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill Development)
2. จานวนหน่ วยกิต หรื อจานวนชั่วโมง
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ภาษาไทย สังคม
ศึกษา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาชีพครู เลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ห้ อง 24-502/24-507/24-413/24-502/24-501/20-602
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พ.ศ. 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจหลักการพื ้นฐานของกระบวนการคิดของมนุษย์
2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ ทังกระบวนการ
้
ผลลัพย์
ของการคิดและอิทธิพลของการคิดต่อการทางาน
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อปลูกฝั งการคิดในลักษณะต่างๆให้ แก่นกั เรี ยน
4. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้แหล่งค้ นคว้ าเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษา มีความรู้และมีทกั ษะในการนารายวิชา การพัฒนาทักษะการคิด ไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องและถูกต้ องตามหลักทฤษฏีการคิด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่ องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
และนักศึกษาที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์รายวิชา

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ ศึกษาด้ วยตนเอง 45
ภาคการศึกษา/ฝึ ก
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปฏิบตั จิ ริงกับเด็ก 1
ชัว่ โมงตามความ
ต้ องการของนักศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชา ให้ คาปรึกษา แนะแนวทางการเรี ยนและปั ญหาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ น
รายบุคคลหรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐานสาขาวิชา โดยให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย เห็นคุณค่าและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตขิ องหลักสูตร ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม
- มีวินยั ตรงต่อเวลา
- เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน ้าใจ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและบริหารความขัดแย้ งได้ อย่าง
เหมาะสม
- ยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพกฏกติกา ระเบียบข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- ระดมความคิดเห็นของผู้เรี ยนเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนและวิธีการประเมินผลตามความต้ องการของผู้เรี ยน
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- นักศึกษา ศึกษาค้ นคว้ า แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับเนื ้อหาทฤษฎี หลักการ ความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับทฤษฏีการคิดเป็ นรายกลุม่ และงานเดี่ยว
- นักศึกษาศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการรูปแบบการคิด และ
กิจกรรมที่สง่ เสริมการคิดประเภทต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เพื่อเพิ่มวิสยั ทัศน์ทางการเรี ยนรู้
และแหล่งเรี ยนรู้ด้วยตนเองแก่นกั ศึกษา ในระบบการเรี ยนออนไลน์ Class Start
- นักศึกษา นาเสนอผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล ในระบบการเรี ยนออนไลน์ Class Start
1.3 วิธีการประเมินผล
- บันทึกเวลาการเข้ าชันเรี
้ ยนทุกสัปดาห์ การปฏิบตั ิตามกติการการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกาหนด
และคิดเป็ นค่าคะแนนการเข้ าชันเรี
้ ยน คะแนนด้ านคุณธรรมจริยธรรม ได้ แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินยั การ
เคารพกฏกติกาการอยูร่ ่วมกัน การตรงต่อเวลา
- สังเกตการเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยนและนอกห้ องเรี ยน บันทึกค่าคะแนนเป็ นการประเมิน
ความรับผิดชอบ ความมีวินยั การเคารพกฎกติกา การสร้ างภาวะผู้นาและผู้ตาม การทางานเป็ นทีม
- ตรวจผลงานจากการปฏิบตั ิผลิตชิ ้นงานแต่ละรูปแบบ การนาไปประเมินผลการใช้ สื่อการสอนที่สร้ างได้
เป็ นค่าคะแนนระดับคุณภาพของผลงานรายกลุม่ และเป็ นการประเมินการทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบต่อกลุม่
และการเคารพในหลักประชาธิปไตย
- ตรวจผลงานการการศึกษาค้ นคว้ าและนาเสนอการศึกษาด้ วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ คิดเป็ นค่า
คะแนน ซึง่ เป็ นการประเมินด้ านความรับผิดชอบต่อการเรี ยน การเคารพต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้ ตระหนักต่อการเคารพในลิขสิทธิ์ทางปั ญญาของเจ้ าของผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่ องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
2.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
อภิปราย การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง ทังในชั
้ นเรี
้ ยนปกติและในระบบการเรี ยนออนไลน์ของ Class Start โดย
เน้ นการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การแบ่งปั นทรัพยากรการเรี ยนรู้ในระบบ การให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
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2.3 วิธีการประเมินผล
- จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอภิปราย
- จากการตอบใบงาน
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
งานเดี่ยวและงานกลุ่ม
การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การทากิจกรรมใบงาน การทารายงาน บันทึกผลการเรี ยนรู้ลงในระบบ Class Start
ตลอดภาคเรี ยน

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
รู้ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่ องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
3.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
อภิปราย การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง ฝึ กภาคปฏิบตั ิโดยการนาเสนองานในชันเรี
้ ยน และในระบบการเรี ยน
Class Start การให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 วิธีการประมวลผล
- จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอภิปราย
- จากการตอบใบงาน
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
งานเดี่ยวและงานกลุม่
การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การทากิจกรรมใบงาน การทารายงาน บันทึกผลการเรี ยนรู้ลงในระบบ Class Start
ตลอดภาคเรี ยน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุม่
- ทักษะการเคารพต่อสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
- ทักษะการเป็ นผู้นาและผู้ตาม การกล้ าแสดงออกทางวิชาการ
- ทักษะในการสื่อสารการสร้ างสัมพันธภาพและการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
- ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินยั ในตนเองต่อการเรี ยนและงานที่ได้ รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
อภิปราย การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง ฝึ กภาคปฏิบตั ิโดยการนาเสนองานในชันเรี
้ ยน และในระบบการเรี ยน
Class Start การให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอภิปราย
- จากการตอบใบงาน
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
งานเดี่ยวและงานกลุม่
การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การทากิจกรรมใบงาน การทารายงาน บันทึกผลการเรี ยนรู้ลงในระบบ Class Start
ตลอดภาคเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยให้ นกั ศึกษาฝึ กการประเมินตรวจสอบคุณค่า คุณภาพของชิ ้นงาน
- ทักษะการสื่อสาร โดยให้ นกั ศึกษาอภิปรายกลุม่ ระดมความคิดเห็น การเขียนผังความคิดและนาเสนอ
ผลการทางาน
- ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ นกั ศึกษาปฏิบตั กิ ารใช้ เครื อข่ายอินเตอร์ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
สืบค้ น เพิ่มช่องทางการเรี ยนรู้ให้ กบั ตนเอง การจัดเก็บข้ อมูลการเรี ยนรู้ของตนและกลุ่ม ในรูปแบบแฟ้มข้ อมูลหรื อ
รูปแบบที่สะดวกต่อการใช้ งาน
- ทักษะการนาเสนองานกลุม่ ที่สร้ างขึ ้น การนาเทคโนโลยีและเครื่ องมือมาใช้ ประกอบการนาเสนอชิ ้นงาน
ที่เหมาะกับลักษณะของชิ ้นงาน
5.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยการบรรยายภาคทฤษฎี ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
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อภิปราย การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง ฝึ กภาคปฏิบตั ิโดยการนาเสนองานในชันเรี
้ ยน และในระบบการเรี ยน
Class Start การให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
- จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอภิปราย
- จากการตอบใบงาน
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
งานเดี่ยวและงานกลุม่
การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การทากิจกรรมใบงาน การทารายงาน บันทึกผลการเรี ยนรู้ลงในระบบ Class Start
ตลอดภาคเรี ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่ องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ /รายละเอียด
จานวน กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
1-2
6
บรรยาย ศึกษา อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ
เอกสารและตอบ ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
การคิดของมนุษย์
คาถามรายกลุม่
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
3-5
บทที่ 2 Skills VS
9
บรรยาย และ
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
อภิปรายกลุม่ และ ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
competency
นาเสนองานในชัน้
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
เรี ยนและในระบบ อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
Class start
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6-8

บทที่ 3 ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิด

9

9-11

บทที่ 4 การคิดรูปแบบต่างๆ

9

และวิธีการส่งเสริมพัฒนา

12-13

บทที่ 5 การนาเสนอความคิด

6

14-15

บทที่ 6 การออกแบบและการ
จัดการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริม
ความคิด
และการประเมินผลความคิด

6

บรรยาย และ
อภิปรายกลุม่ และ
นาเสนองานในชัน้
เรี ยนและในระบบ
Class start
บรรยาย และ
อภิปรายกลุม่

บรรยาย กลุม่
อภิปรายกลุม่ และ
นาเสนองานในชัน้
เรี ยนและในระบบ
บรรยาย กลุม่
ทางานค้ นหา
ตัวอย่าง
แบบทดสอบใน
เครื อข่ายอินเตอร์
เน๊ ต

อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์หสั นีย๊ะห์ นะดารานิง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรี ยนรู้

สัปดาห์ที่ 1 1.คุณธรรม จริยธรรม
- 15
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความ
รับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักประชาธิปไตย
เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ โดยมีคณ
ุ ธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าคุณธรรม

วิธีการประเมิน

- บันทึกเวลาการเข้ าชัน้
เรี ยนทุกสัปดาห์ การ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการ
เข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงาน
ตามกาหนด ความ
รับผิดชอบ ความมีวินยั
การเคารพกฎกติกาการ
อยูร่ ่วมกัน การตรงต่อ
เวลา

สัปดาห์
ประเมิน
ทุกสัปดาห์
ตลอดภาค
เรี ยน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
20%
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จริยธรรม
- มีวินยั ตรงต่อเวลา
- เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน ้าใจ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็ นทีมและ
บริหารความขัดแย้ งได้ อย่าง
เหมาะสม
- ยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย
เคารพในสิทธิและรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพกฎกติกา ระเบียบ
ข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรู้
ความหมาย และความสาคัญของ
ทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาและการคิดของมนุษย์
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบ
อเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง
การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การนาเสนอความคิดและแผนผัง
ความคิด การส่งเสริมและพัฒนา

- สังเกต บันทึกคะแนน
การนาเสนองาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละครัง้
- ตรวจคุณภาพของ
ชิ ้นงานและผลการศึกษา
ค้ นคว้ า

20%
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ทักษะการคิด
3.ทักษะทางปั ญญา
ความหมาย และความสาคัญของ
ทักษะการคิดพื ้นฐาน ความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาและการคิดของมนุษย์
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบ
อเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง
การคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การนาเสนอความคิดและแผนผัง
ความคิด การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุม่
- ทักษะการเคารพต่อสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
- ทักษะการเป็ นผู้นาและผู้ตาม
การกล้ าแสดงออกทางวิชาการ
- ทักษะในการสื่อสารการสร้ าง
สัมพันธภาพและการแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ ง
- ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ความมีวินยั ในตนเองต่อการเรี ยน
และงานที่ได้ รับมอบหมาย

30%
- บันทึกคะแนนการ
นาเสนองาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละครัง้
- ตรวจคุณภาพของ
ชิ ้นงานและผลการศึกษา
ค้ นคว้ า
-ทดสอบปลายภาค

-สังเกตการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยน การส่งงาน
ตามกาหนด
- สังเกต บันทึกคะแนน
ทักษะและคุณภาพการ
นาเสนองาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุม่ แต่
ละครัง้
- การประเมินโดยกลุม่
ของผู้เรี ยนเอง

ทุกสัปดาห์
ตลอดภาค
เรี ยน

20%
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5.ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
- ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข โดยให้ นกั ศึกษาฝึ กการ
ประเมินตรวจสอบคุณค่า
คุณภาพของชิ ้นงานและการ
ประเมินความสอดคล้ องกับ
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
- ทักษะการสื่อสาร โดย
ให้ นกั ศึกษาอภิปรายกลุม่ ระดม
ความคิดเห็น การเขียนผัง
ความคิดและนาเสนอเป็ นสื่อการ
สอนที่ใช้ ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
- ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้ นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิการใช้ เครื อข่ายอินเตอร์
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สืบค้ น เพิ่มช่อง
ทางการเรี ยนรู้ให้ กบั ตนเอง การ
จัดเก็บข้ อมูลการเรี ยนรู้ของตน
และกลุม่ ในรูปแบบแฟ้มข้ อมูล
หรื อรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้
งาน
- ทักษะการนาเสนองาน
กลุม่ ที่สร้ างขึ ้น การนาเทคโนโลยี
และเครื่ องมือมาใช้ ประกอบการ
นาเสนอชิ ้นงานที่เหมาะกับ
ลักษณะของชิ ้นงาน

10%
- บันทึกคะแนนการ
นาเสนองาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละครัง้
- ตรวจคุณภาพของ
ชิ ้นงานและผลการศึกษา
ค้ นคว้ า
- สังเกตวิธีการใช้ อปุ กรณ์
ที่หลากหลายเหมาะสม
ทักษะการใช้ ภาษาในการ
ถ่ายทอดและเทคนิคการ
นาเสนองาน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
ม.ร.ว. สมพร สุทศั นีย์. การทดสอบทางจิตวิทยา กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544.
ประสิทธิ์ หะริ ณสุต. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological testing) สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย พิมพ์ครัง้ ที่ 2.กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2536
พริม้ เพรา ดิษยวณิช. การประเมินทางจิตวิทยาและจิตเวช (Psychological and psychiatric
assessment) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2542
พริม้ เพรา ดิษยวณิช. การวาดภาพเพื่อการประเมินและการรักษา เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์; 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. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
คาสาคัญสาหรับ Search Engine
Human thinking process
Skills and competency
Inductive thinking
Divergent thinking

Human memory
Critical thinking
Deductive thinking
Mind mapping
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชา ได้ ระดมแนวคิดและวิธีการเรี ยนรู้ รวมทังวิ
้ ธีการประเมินผลการเรี ยนรู้โดย
นักศึกษา และสรุปวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนสู่กิจกรรมในชันเรี
้ ยน และประเมินผลผ่านระบบของกองบริ การ
การศึกษา และการสนทนาในชันเรี
้ ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
-ประเมินผู้สอนโดยผ่านระบบ Online MIS ของกองบริการการศึกษาโดยนักศึกษา
-ประเมินโดยการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
-ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการสอนโดยนาข้ อมูล จากการประเมินของนักศึกษาวางแผนการสอนและระดมความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพื่อวางแนวทางการเรี ยนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน รวมทังพั
้ ฒนาระบบและช่องทางการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตามที่คาดหวังในการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยการตรวจผลงานนักศึกษา จากผลการฝึ กปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยนและหลังประเมินผลการ
เรี ยน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี ้
- ทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
-แต่งตังกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้ อสอบ
รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบและการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนใน
รายละเอียดรายวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
-ปรับเปลี่ยนผู้สอน หรื อวิธีการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มอง วิสยั ทัศน์ทางการเรี ยนรู้ของตนที่กว้ างและ
ลึก และประยุกต์ใช้ ความรู้จากการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนและแก้ ปัญหาทางการเรี ยนจากการวิจยั ของอาจารย์
หรื อนักศึกษา

