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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลายหลักสูตร 
3.2 ประเภทของรายวชิา  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ดร.ชาน ุ  โพธิพิทักษ 
อ.กัลยาภรณ จันตรี    
อ.จันทรัสจ วุฒิสัตยวงศกุล 
อ.วรพจน  หริตกุล    
อ.ศิววิทย  บัวสุวรรณ 
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน 

ชื่อ-สกุล กลุมเรียน 
อ.ศิววิทย บัวสุวรรณ D1,O1 
อ.สวิภา ผลัญชัย E1 
อ.มนชัย เดชสังกรานนท F1,H1,I1 
อ.ณพสร ทับเส็ง G1 
อ.รุงโรจน เย็นชัยพฤกษ F4,G4 
อ.ชานุ โพธิพิทักษ J1,H4,I4 
อ.ปารินดา สุขสบาย A4,J4 
อ.ทิฐิมา ภาคภูมิ B4,K4 
อ.จันทรัสจ วุฒิสัตยวงศกุล C4,E4 
อ.วรพจน หริตกุล D4,Q1 
อ.ปนณฬยาข ฒิตสุนทโรทยาน K1 
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5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานที่เรียน   
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
15/7/2559 
 

หมวดที ่2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถตัดสินใจและแกปญหาโดยใชรากฐานการคิดท่ีเปนระบบ  

มุงสรางตนเองและสังคมใหมีความสุขอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอยางชาญฉลาดและสรางสรรค  
มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4. เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณพรอมตามคานิยมหลักของคนไทย 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
นําผลการวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงผลการวินิจฉัยขอสอบ มาปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใชวิจารณญาณในการคิด 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใชเหตุผลในการคิด การใชเหตุผล

ในตัดสินใจและการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธในการแกปญหา 
5. สามารถคิดแกปญหาเพ่ือมุงสรางตนเองและสังคมใหมีความสุขอยางยั่งยืนมีทัศนคติท่ีดีตอการ

ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง L1 
อ.อมรรัตน เรงสมบูรณ M1 
อ.ปรียาภรณ วรานุสันติกุล และ  
อ.รุงเกียรติ แกวเพชร 

 
N1 

อ.วิทวัส รัตนถาวร P1 
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6. สามารถใชวิจารณญาณในการคิดเพ่ือการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ตัดสินใจแกปญหาโดยใช
รากฐานการคิดท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศ
ไดอยางชาญฉลาดและสรางสรรค  
 

หมวดที ่3   ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ความคิดสรางสรรค ขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแกปญหา การใชวิจารณญาณเพ่ือใหรูจักคิดเปน
และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 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 
employed to encourage students to apply these principles and processes for their lives. 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

ไมมี ไมมี 90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล 

 จํานวนเวลาใหคําปรึกษาท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีสอน 1 ชัว่โมงตอสัปดาห และอาจารยจัดเวลา
ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

หมวดที ่4   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 1.1.1 ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม  
 1.1.2 มีพฤติกรรมท่ีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ รวมถึงการมีศีลธรรม 
รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน  
 1.1.3 มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  
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 1.1.4 มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังมีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย  
 

 1.2  วิธีการสอน 
1.2.1 ใหผูเรียนรับรูกติกา ขอตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ

ประจําวิชา เพ่ือสรางวินัยตอตนเอง 
 1.2.2 ใหผูเรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาตอ
สังคม  
 1.2.3 เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เชน 

การทํารายงาน การทําโครงการ เพ่ือสรางวุฒิภาวะทางอารมณ สรางคานิยมเห็นตางแตไมแตกแยก 
 1.2.4 ใหผูเรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การอางอิงขอมูลในการคนควา 
 1.2.5 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเม่ือเกิด
ขอสงสัย  
 1.2.6 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน

แกสวนรวม เสียสละ 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

 1.3.1 ประเมินจากความมีวินัยในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.3.3 ประเมินจากการมีจิตสํานึกในสวนรวม การอาสาชวยเหลือและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  
 1.3.4 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีประเมินจากผูสอน

และเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

2. ความรู 
 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและเขาใจในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใชวิจารณญาณใน
การคิด 
 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใชเหตุผลในการคิด การ
ใชเหตุผลในตัดสินใจและการแกปญหา 
 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธในการแกปญหา 

 2.1.2 สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา 
2.1.3 มีความรูท่ีเก่ียวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 
 2.1.4 สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินชีวิตไดอยาง
มีคุณภาพ  
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 2.2  วิธีการสอน 
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ

ภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 
 2.2.2 บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พรอมอภิปรายโตตอบระหวางผูเรียน ผูสอน โดย

อาจารยผูสอนสอดแทรกตัวอยาง กรณีศึกษา การประยุกตใช มีการทํากิจกรรม แบบฝกปฏิบัติรวมกัน 
พรอมมอบหมายใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการสรุปและ
นําเสนอ และรวมกันอภิปรายผล 

 2.2.3 ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ี
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบท่ีผานการวิเคราะหคุณภาพขอสอบแลว 
 2.3.2 ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง 
 2.3.3 ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

 3.1.1 สามารถตัดสินใจแกปญหาโดยใชรากฐานการคิดท่ีเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมถึงใฝหาความรู หม่ัน

ศึกษา เลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
 3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิต และใชวิจารณญาณใน

การคิดเพ่ือการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล 
 3.1.4 สามารถวิเคราะห เชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิตใน

สังคมสารสนเทศไดอยางชาญฉลาดและสรางสรรค 
 3.2  วิธีการสอน 

3.2.1 กรณีศึกษา 
 3.2.2 การอภิปรายกลุม 
 3.2.3 ใหผูเรียนฝกทักษะผานกิจกรรม เกม และสถานการณจําลอง  
 3.2.4 ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต  การแสดง  การทดลอง เปนตน 
 3.2.5 ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน 

 3.3  วิธีการประเมินผล 
 3.3.1 ทดสอบยอย และสอบปลายภาคโดยเนนขอสอบในระดับการนําไปใช การวิเคราะห 

การสังเคราะห การประเมินผล   
 3.3.2 พิจารณากรณีศึกษา และโครงการพิเศษ โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการใน

การออกแบบสรางสรรคผลงาน การดําเนินการ และการนําเสนอ ดวยการประเมินตามสภาพจริง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
4.1.1 มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได      
 4.1.2 สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
 4.1.4 มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
4.1.1 มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได      
 4.1.2 สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
 4.1.4 มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 4.2  วิธีการสอน 
ใหผูเรียนฝกทักษะการทํางานเปนทีม โดยผานกิจกรรมกลุมท่ีไดรับมอบหมาย โดยสงเสริม

กระบวนการกลุม การติดตอขอความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก รวมถึงการสราง
เครือขายการทํางานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงานดวยแบบประเมิน
พฤติกรรม 
 4.3.2 ประเมินโดยผูสอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดวยเกณฑประเมินตาม
สภาพจริง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา  

5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 
 5.1.2 สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
5.1.3 สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 5.1.4 สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรอืการแสดงสถิติท่ีเหมาะสม

ได 
 5.1.5 สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหา

ของตนเองไดอยางเหมาะสม และมีสติ รูตัว รูคิด รูทํา ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
 5.2  วิธีการสอน 

อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยใหนักศึกษา
คนควาขอมูลทาง Internet ตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย Download งานท่ีมอบหมายจาก Website 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษาโดยผานทาง e-

 7 



มคอ. 3     
 

mail รวมถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตนในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลกิจกรรมท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนตน 
 5.3  วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินจากขอมูลท่ีไดจากการคนควาโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.2 ประเมินจากผลงานของกรณีศึกษา ท่ีไดจากการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เบื้องตนเปนเครื่องมือในการคํานวณและประมวลผล  
 

หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
- แนะนําอาจารยผูสอนและ

แนะนําเนื้อหารายวิชา 
- แนะนําการจัดการเรียนการสอน 
- เกณฑการวัดและประเมินผล 
- วิธีการสงงาน 

บทนําเขาสูเนื้อหารายวิชา 

3 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- พรอมอภิปราย
โตตอบระหวาง 
ผูเรียน-ผูสอน 
 

 

2-3 บทท่ี 1 การคิดและพฤติกรรมการ
คิด 
- ความหมายของการคิด 
- ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด 
- ประเภทของการคิด 
- การเกิดของการคิด 
- ความคิด ความจํามีอิทธิพลตอ

การคิดและพฤติกรรม 
- สาเหตุของการคิดไมดี ทําไมดี 

และความทุกข 
- คุณคาของการคิด 
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
- ตัวอยางวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 

- อุปสรรคของการคิด 

6 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- กิจกรรมวิเคราะห
ตนเอง และการสราง
แรงบันดาลใจ 
- กิจกรรมครูในดวงใจ 
- ฝกทักษะการคิดดวย
เกมส 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
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- การปองกันและแกไข
ขอบกพรองในการคิด 

- ลักษณะของบุคคลท่ีมี
ความสามารถดานการคิด 

- กรอบความคิดของการคิด 
- การฝกทักษะการคิด 
- ทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือ

ทักษะการคิดท่ัวไป 
- สมอง อารมณ และสิ่งแวดลอม 
ตัวอยาง/กรณีศึกษา 

4-6 บทท่ี 2 กระบวนการคิด 
- การคิดริเริ่มสรางสรรค 
- การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
- การคิดอยางเปนระบบ 
- การตั้งคําถามเพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิด 
ตัวอยาง/กรณีศึกษา 

9 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- การสรางสรรคอาชีพ
ในฝน 
- กิจกรรมนิทรรศการ
สรางสรรค 
- การใชชีวิตอยางมี
วิจารณญาณ  
- ออกแบบการทํางาน
อยางเปนระบบ 
- กิจกรรม ตามทัน
เทคโนโลย ี
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 

 

7-8 บทท่ี 3 การใชเหตุผล 
- ความเปนมาของการใชเหตุผล 
- การใชเหตุผลกับการอาง

เหตุผล 
- การใชเหตุผลกับภาษา 
- การอางเหตุผล 
- การพิจารณาความถูกตองของ

การอางเหตุผล 
- การประเมินการอางเหตุผล 
- ขอสรุปของการอางเหตุผล 

6 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- วิเคราะหสถานการณ
เหตุการณ ใน
ชีวิตประจําวัน ตาม
หลักการ ใชเหตุผล 
- กิจกรรมนักสืบ
อัจฉริยะ 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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- ชนิดของการอางเหตุผล 
- ขอบกพรองของการใชเหตุผล 
- การใชเหตุผลผิด 
ตัวอยาง/กรณีศึกษา 

9-10 บทท่ี 4 ขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล 
- ขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การนําเสนอขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูล 
- การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ตัวอยาง/กรณีศึกษา 

6 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- การจัดทําโครงการ
นักสํารวจ 
- ออกแบบแนวทาง
การสํารวจ    
และสถิติวิเคราะหใน
โครงการ 
นักสํารวจ 

 

11-12 บทท่ี 5 กระบวนการตัดสินใจ 
- ความหมายของการตัดสินใจ 
- องคประกอบของการตัดสินใจ 
- กระบวนการตัดสินใจ 
- ขอควรคํานึงในการตัดสินใจ 
- การตัดสินใจภายใตสภาวการณ

ท่ีแนนอน 
- การตัดสินใจภายใตสภาวการณ

ท่ีไมแนนอน 
ตัวอยาง/กรณีศึกษา 

6 บรรยายดวยสื่อ 
power point 
- สรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรในการ
จัดสรร 
ทรัพยากรเพ่ือ
ประโยชนสูงสุด 
- กิจกรรม เถาแกนอย 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 

 

13-14 บทท่ี 6 กลยุทธในการแกปญหา 
- ความหมายของปญหาและการ

แกปญหา 
- การวิเคราะหปญหา 
- การแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 
- การแกปญหาแบบอริยสัจ 4 
- การแกปญหาแบบระดมสมอง 
- การแกปญหาแบบหมวกหกสี 
- การแกปญหาแบบ PDCA 
- การแกปญหาโดยใชแผนภาพ

สาเหตุและผล 

6 - บรรยายดวยสื่อ 
power point 
-กิจกรรมการวิเคราะห
และแกสถานการณ
ดวยกลยุทธและเทคนิค
ท่ีเหมาะสม 
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- การแกปญหาโดยใชผังความคิด 
- การแกปญหาโดยใชเทคนิค 

Delphi 
อุปสรรคในการแกปญหา  ตัวอยาง/
กรณีศึกษา 

15 สรุป ทบทวนบทเรยีน และนําเสนอ
ผลการจัดทําโครงการ และสง
แบบฝกหัด 

3 - นําเสนอโครงการนัก
สํารวจ 
- สรปุ ทบทวนเนือ้หา
รายวิชา  
พรอมสงงานท่ี
มอบหมาย 

 

16 สอบปลายภาค    
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
  

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
วิธีการทวน

สอบ 
- 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 

(จิตพิสัย) 
แสดงในตารางท่ี 1 

ทุกสัปดาห 10% ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา
ท่ีสงงานตรง
ตามกําหนด 

- 1.1.1, 1.1.4 
- 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 
- 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4 
- 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 
- 5.1.4, 5.1.5 

(กิจกรรมประจํา
บท) 
แสดงในตารางท่ี 2 

2, 4, 5, 7, 10, 11 
และ 13 

25% - การทวนสอบ
ความรูความ
เขาใจของ
นักศึกษาโดย
การพูดคุยหรือ
ทดสอบยอย 
- การสังเกตการ
เขารวมกลุม 

- 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 
- 2.1.1, 2.1.3 
- 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4 

(โครงการนัก
สํารวจ) 
แสดงในตารางท่ี 3 

10, 15 15% - การทวนสอบ
ความรูความ
เขาใจของ
นักศึกษาโดย
การพูดคุยหรือ
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- 4.1.1, 4.1.2 
- 5.1.2, 51.4, 
5.1.5 

ทดสอบยอย 
- การสังเกตการ
เขารวมกลุม 

- 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 
- 2.1.1, 2.1.3 
- 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4 

(แบบฝกหัด) 
- แสดงในตารางท่ี 
4 

15 10% - การทวนสอบ
ความรูความ
เขาใจของ
นักศึกษาโดย
การพูดคุย 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.4 

การสอบปลายภาค 16 40% การสุม
ตรวจขอสอบ
เพ่ือใหตรงตาม
วัตถุประสงค 

 
 

3. การประเมินผลการศึกษา 
 

เกณฑคะแนน เกรด 
90-100 A 
89-85 B+ 
84-75 B 
74-70 C+ 
69-60 C 
59-55 D+ 
55-50 D 
0-55 F 

- W 
- I 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. การคิดและการ

ตัดสินใจ. 2556. กรุงเทพ ฯ: ฝายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 12 



มคอ. 3     
 

 คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. แบบฝกปฏิบัติ  
การคิดและการตัดสินใจ. 2556. กรุงเทพ ฯ: ฝายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด. 
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จรีพร แกวสุขศรี. 2551. การคิดอยางเปนระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร. 
โจเซฟ โอคอรเนอร และไอแอน แมคเดอรมอทท. 2549. หัวใจนักคิด. แปลจาก Systems Thinking. 

โดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ Be 
Bright Books.  

ณัฐพงศ เกศมาริษ และธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2546. เทคนิคการระดมสมอง. พิมพครั้งท่ี 2.   
กรุงเทพฯ : Be Bright Books. 

ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอรกรุป 
แมเนจเมนท จํากัด.                                                                                 

นพคุณ นิศามณี. 2549. การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ[Online]. แหลงท่ีมา : 
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri9172
3.doc. [พฤษภาคม 2551]. 

นัยพินิจ คชภักดี. 2542. พัฒนาสมองลูกใหลํ้าเลิศ : พัฒนาการของเดก็. พิมพครั้งท่ี 12. กรงุเทพฯ. 
พรชุลี อาชวอํารุง. 2546. การวิเคราะหการคิดเชิงเหตุผลเพ่ือพิจารณาการตัดสินใจของคนไทย. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548. การใชเหตุผล ตรรกวิทยา

เชิงปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิยาลัย. 
ยุดา รักไทย และธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2542. เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ. 

กรุงเทพฯ : เอ็กเปอรเน็ท. 
________. 2544. เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีระ  

ปอมวรรณกรรม. 
วรภัทร ภูเจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแกปญหาอยางสรางสรรค. พิมพครั้งท่ี 2.  
              กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน. 
วรภัทร ภูเจริญ. 2546. การคดิอยางเปนระบบ และเทคนิคการแกปญหา. กรุงเทพฯ : บริษัท 

เฟองฟา จํากัด. 
วราภรณ สืบสหการ. 2545. วิธีคิดเชิงวิพากษ: คิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  

Be Bright Books. 
วันรัตน จันทกิจ. 2546. 17 เครื่องมือนักคิด. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ  : หางหุนสวนจํากัด ซีโน ดีไซน. 
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วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน. 2547. วิธีการแกปญหาในงานตามแบบฉบับญ่ีปุน. พิมพครั้งท่ี 9. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
วีระพล สุวรรณนันต. 2527. หลักกระบวนการแกปญหา. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนาศาสตร.   
ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ. 2544. ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด. 
ศันสนีย  ฉัตรคุปต. 2545. การเรียนรูอยางมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและ  

การเรียนรู. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา. 
ศุภชัย อาชีวระงับโรค. 2547. Practical PDCA : แกปญหาและปรับปรุงงานเพ่ือความสําเร็จ.  

กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ซีโน ดีไซน. 
สมเกียรติ  เกตุเอ่ียม. 2547. การวิจัยการดําเนินงาน : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สุดตระการ ธนโกเศศ และคณะ. 2546. หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพธรรมสาร. 
สุวิทย มูลคํา. 2547. กลยุทธ...การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด

ภาพพิมพ. 
อารี พันธมณี. 2540. ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู. กรุงเทพฯ : บริษัท ตนออ แกรมม่ี จํากัด. 
อิเกะซะวะ, ชิชิโร. 2543. การพัฒนาความคิดสรางสรรค. แปลจาก Chic No Dashikata โดยบัณฑิต 

ประดิษฐานุวงษ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
อํานวย ขําปรางค. 2543. วิทยาศาสตรกับพระพุทธศาสนา. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. 
Anderson, R.D. and others. 1974. Developing Children’s Thinking Though 

Science. New Jersey : Prentice-Hall. 
Angelo, T.A. 1995. Classroom Assessment for Critical Thinking. Teaching of 

psychology. Retrieved August 2, 2003, from Academic Search Premier 
database. 

Anthony, Landle. 1997. Creative Expression; Management Skill & Development. 
Training Information Network Limited. 

De Bono, E. 1970. Lateral Thinking : Creativity Step by Step. New York: Harper & 
Row.  

Devid, Moore S. 2000. The Basic Practice of Statistics. 2nd ed. USA. W H. Freeman 
and Company. 

Dewey, J. 1933. How We Think. New York: D.C. Health and Company. 
Guilford, J.P. 1967. The Nature of Human Intelligence. New York . McGraw – Hill. 
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Guilford, J.P. and Robert R. Knapp 1968. Intelligence Creativity and Their 
Educational Inplication. San Diego : California. 

Moore, B.N. and Parker, R. 1986. Critical Thinking Evaluating claims and 
Arguments in Everyday Life. California: Mayfield Publishing Company. 

Sternberg, R.J. 1985. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New 
York: Cambridge University Press. 

Thomas L. Saaty. 2005. Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making. 
Washington, DC: RWS Publications.  

Torrance, E.P. and Myers, R.E. 1972. Creative Learning and Teaching. New York : 
Dood, Mead and Company. 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
อุษณีย อนุรุทธวงศ (โพธิสุข). 2546. กลยุทธสรางเด็กใหปญญาเลิศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-

สฤษดิ์วงศ 
Costin  H. 1996.  Management  Development and Training : a TQM Approach. 

London : The Dryden Press.   
Douglas A. Benton. 1995. Applied Human Relations: An Organizational 

Approach. Prentice Hall. 
Edward E. Scannel and John W. Newstrom. 1980. Games Trainers Play. McGraw-Hill, 

Inc. 
Frederick S. Hillier  and Gerald J. Lieberman. 2005. Introduction to Operations 

Research and Revised CD-ROM 8. New York:  McGraw-Hill 
Science/Engineering/Math; 8 edition.  

Samuel C. Certo. 2000. Modern Management. Prentice Hall, 8th Edition. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้ 

• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา 

• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย 
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและ

นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับและ
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เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดย
การเขียนบรรยาย 

• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวชิา 
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail 
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเม่ือเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทน
นักศึกษาแตละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีมิใชอาจารยผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ 
 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอนรวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 

โดยพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารยจัดประชุม
พูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย 

• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับ
เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ 
อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน 

• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยนําผลการ
เรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน 

• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนตอไป 
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 16 



มคอ. 3     
 

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  ทําหนาท่ีทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้ 

- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา 

- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว 
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือ

ปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ 
- มีแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาประเมิน

ตนเองเก่ียวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาท่ี
กําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว 

- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน

ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา 
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน 
 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ 
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เม่ือ

สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพ่ิมเติมตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา   ท้ังนี้ไดมีการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพ่ือปรับปรุงการจัดการ
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มคอ. 3     
 

เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให
ความคิดเห็น 

• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป 
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