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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4000111 ชื่อวิชา การคิดและการตัดสินใจ (THINKING AND DECISSION MAKING)
รหัสวิชา 4000116 ชื่อวิชา การแกปญหาเชิงบูรณาการ (INTEGRATED PROBLEM SOVING)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารย ดร.นพวรรณ เชาวดํารงสกุล
4.3 อาจารยสาลินี หนูจิตต
4.5 อาจารย ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ
4.7 อาจารย ดร.ชัชสรัญ รอดยิม้ ี
4.9 อาจารยโรจนี พิรยิ ะเวชากุล
4.11 อาจารย ชวลิต จิตภักดี

4.2 ผูชวยศาสตราจารย ยวารุณี เกิดแสิ์
4.4 ผูช ว ยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
4.6 ผูช ว ยศาสตราจารยเพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์
4.8 อาจารยฉวีวรรณ เหมนาค
4.10 อาจารย ดร.ชัยวัฒน วงศเพชรอติ กลุ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน (ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในรายวิชา)
1. อธิบายแนวคิด หลักการ กระบวนการคิด และการคิดแบบองครวมได
2. มีทักษะการคิด และมีการพัฒนากระบวนการ คิดและการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิด เชิงตรรกวิทยา
การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และการคิด
เชิงจิตวิทยาได
3. นําหลักการและกระบวนการคิด การตัดสินใจมา บูรณาการคิดแบบองครวม และ ประยุกตใชในการ
แกปญหาในโลกสมัยใหม และพัฒนาตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาตนเองสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ใหมีคุณลักษณะใฝรู ใฝคิด
มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยใช ทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหาเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพจากกรณีศึกษาและสถานการณจริง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. การคิดการตัดสินใจของมนุษยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการสั่งการของสมองใหมนุษยแสดง
พฤติกรรมในสถานการณตางๆ ซึ่งสงผลตอการกระทํา อาชีพ และการอยูรวมกัน สมองจึงมี
ความสําคัญทุกสวน แมวาสมองแตละสวนจะมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน แตทํางานรวมกันโดย
ผสมผสานขอมูลและบูรณาการ ดังนั้น ถาจะพัฒนากระบวนการคิด แกปญหาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต จึงควรพัฒนาสมองกอน
2. การคิดแบบองครวม (Holistic Thinking) เปนการคิด เชิงระบบ (Systematic Thinking) ของ
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางองคประกอบยอยของบริบทแวดลอม เพื่อจัดการกับเรื่องที่สลับซับซอน
ประกอบดวยหลักการ 7 ขอ ไดแก
2.1 หลักการมองเปนองครวม (Holism) หมายถึง มองเปนองครวม เพราะภาพรวมมี
ความหมายมากกวาแคการรวมกันขององคประกอบยอย
2.2 หลักความสัมพันธเชื่อมโยงกัน (Relationship) หมายถึง การมองแตละเรื่องใหมี
การปฎิสัมพันธกัน ฉะนั้น เวลาพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงมีปฏิสัมพันธกันเปนองครวม และ
เริ่มที่จะเห็นหลาย ๆ เรื่องในเวลาเดียวกัน
2.3 หลักความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ตองมีความหลากหลายและแตกตาง เชน
ถาคนใดคนหนึ่งบอกวาจะคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking) และคิดคนเดียว อยางนี้
ทําไมได ตองอาศัยความหลากหลายและแตกตางจากคนมากมาย
2.4 หลักการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) หมายถึง สิ่งที่ตอง
ฝกฝน เมื่อถึงเวลาที่เราเผชิญปญหา เราตองหาทางแกปญหา ตองหาคําตอบ (Solution)
ใหได แตในโลกของความสลับซับซอน ก็ตองยอมรับวาไมมีคําตอบ ที่ดีที่สุด ทําใหเรามี
ความคิดที่จะปรับปรุงคําตอบของเราอยูตลอดเวลา เริ่มจาก คําตอบแรกอาจคิดปรับปรุงหา
คําตอบที่สอง ดังนั้น
เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากองคประกอบ
หลายอยาง ไมนิ่ง ตัวแปรก็มีหลายอยาง และมีปฏิสัมพันธกัน ฉะนั้น คําตอบที่เราคิดขึ้นมา
กอนนั้น อาจจะไมใชคําตอบที่ถูกตองอีกตอไป
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2.5 หลักการเอาทุกสวนมาคิดรวมกัน (Rich picture) หมายถึง ปกติเวลาที่เราเก็บขอมูล
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อแกปญหา เราจะเก็บขอมูลแบบแยกสวน แต rich picture ตองเอาทุก
สวนมาคิดรวมกัน
2.6 หลักการรับฟงความคิดเห็น (Multiperspective) หมายถึง การมองจากหลายมุมในเวลา
เดียวกัน การมีคนหลากหลายมานั่งอยูรวมกันไมไดหมายความวาเราจะได rich picture
ตรงจุดนี้คือเราตองฟงกัน และเห็นมุมมองที่แตกตาง และสําหรับ systemic ทําไมตองฟง
เพราะเราเชื่อวาทุกคนเทาเทียมกัน เพราะเราไมรูวาใครมีคุณคามากทีส่ ุด ทุกคนมีขอมูล
บางอยาง และทุกคนก็มีบางอยางที่นําไปใชได เราไมรูจนกวาจะเห็นทั้งหมดวาขอมูลจากคน
ไหนทําใหเราเขาใจมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ความคิดคนจึงมีคาเทาเทียมกัน
2.7 หลักความยืดหยุนและสรางนวัตกรรม ( Resilience and innovation) หมายถึง คง
ความยืดหยุนและสรางนวัตกรรมที่ตรงความตองการที่แทจริง มีประโยชนสําหรับอนาคต
3. การคิดอยางมีจุดมุงหมายเปนการคิดอยางมีเหตุผล และมีจุดมุงหมายเพื่อพยายามแกปญหาและ
แสวงหาประสบการณใหมๆ มีแนวคิดหลักและกระบวนการคิดเปนระบบ มีขั้นตอนและแนวทางใน
การคิดที่ชัดเจนแนนอน สมเหตุสมผล
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและหลักธรรมะ
ที่ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4. การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากย การคิดเชิงวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรค
เปนการคิดในกรอบซึ่งมีแนวคิด หลักการและกระบวนการคิดที่เปนระบบชัดเจนแนนอน แตการคิด
นอกกรอบไมมีรูปแบบที่ชัดเจนแนนอน
ปรับเปลี่ยนไดใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู
ซึ่งมนุษยควรพัฒนาการคิดทั้งสองแบบ
5. ตรรกศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการใหเหตุผล ซึ่งการใหเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ
ความรูความจริงทั้งหลาย
6. ความรูและทักษะการคิดคํานวณ โดยใชคณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับชีวิต เรื่อง การหาพื้นที่ ปริมาตร
อัตราสวน สัดสวน รอยละ สถิติเบื้องตน และความนาจะเปนเบื้องตน เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
7. การคิดและการตัดสินใจเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน เมื่อมีสารสนเทศเพียงพอแลวจึงตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและการทํางานของบุคคลใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย จึงตองรูจักประยุกตใชหลักการคิดที่ดีและบูรณาการหลักการคิดอื่นๆใหเหมาะสมกับ
สถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคลทั้งในดานรางกาย จิตใจ และดานอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตที่จะสามารถสงผลใหเขาดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามารถแบงออกไดเปน 4 มิติ ไดแก การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา
แนวทาง ในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น มีอยูดวยกัน
6 ประการ ไดแก
1) วางแผนลวงหนา 2) ขจัดความขี้เกียจ 3) ฝกนิสัยประหยัด อดออม 4) หัดคิดในมุม
สรางสรรค 5) ไมยอทอตออุปสรรค และ 6) เคารพตนเอง
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9. กระบวนการคิดแกปญหาเชิงบูรณาการ นําไปใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุขและ
ความสําเร็จนั้น โดยใชเทคนิคการวางแผนชีวิต 8 ประการ ไดแก
10.1 สรางความคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking establishment) ประกอบดวย
1) ฟงความคิดผูอื่น (Listen)
2) สรางความสําเร็จของความคิด (Establish succession of thinking)
3) ทบทวนความคิด (Review thinking)
4) แบงปนความคิดกับผูอื่น (Share thinking with others)
5) พัฒนากระบวนการความคิด (Develop thinking process)
10.2 เคารพตนเอง (Self – esteem)
10.3 ยึดมั่นในเปาหมาย (Be consistent in propose)
10.4 ไมยนยอตออุปสรรคภายนอก (No surrender to external barriers)
10.5 ขจัดการผลัดวันประกันพรุง (No procrastination)
10.6 สรางความกระตือรือรน (Create Stimulation)
10.7 สรางการตัดสินใจ (Make decision)
10.8 ทําแผนปฏิบัติงานไวลวงหนา (Make action plan)
อยางไรก็ตาม จุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น คือ การเปดใจยอมรับตนเอง การมี
ความพรอมในการศึกษาเรียนรูและมีสติ ตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู
เสมอ จะชวยใหคุณสามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นๆในสังคมไดอยางมีความสุข
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การเสริมสรางทักษะ
พัฒนาการคิดและการตัดสินใจตามหลักการและแนวคิดแบบตางๆของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การคิดเชิง
จิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม
สําหรับการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
3

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง
3

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) เวลาเรียน ผูเรียนตองมีเวลาเขาเรียนและรวมกิจกรรมระหวางเรียนไมนอยกวา รอยละ 80
2) กิจกรรมในชั้นเรียน ผูเรียนตองเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่ง และหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนคละกันไป
ในแตละครั้ง ใหมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับอาจารยผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนอยางทั่วถึง
โดยตองมีผลงานตามใบกิจกรรม สงทุกครั้ง
3) การวัดและประเมินผล มุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในรายวิชานี้ 5 ดาน ดังตอไปนี้
ก. การใฝรู หมายถึง มีความกระตือรือรน สนใจและเอาใจใสอยางถูกตอง
ข. การใฝคิด หมายถึง มีความมุงมั่น ความพยายามที่จะทํากิจกรรมการเรียนใหสําเร็จ
ค. การมีจิตอาสา หมายถึง มีความเอื้อเฟอตอเพื่อน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ง. การมีสวนรวม หมายถึง ใหความรวมมือ รวมคิด และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
จ. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ภาพรวมของพฤติกรรมระหวางเรียนที่มีความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา และการมีพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาอยางมีวุฒิภาวะ
1.2 วิธีการสอน
ผูสอนรวมกันสอนเปนทีม (Team Teaching) ดังนี้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) มีกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน การบรรยายสาระสําคํญ กิจกรรมกลุม โดยมุงเนนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามจุดเนนของรายวิชา ไดแก การใฝรู ใฝคิด
มีจิตอาสา การมีสวนรวม และมีคุณธรรม จริยธรรม
3) กิจกรรมการเรียนการสอน มี 2 ประเภท ไดแก กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุม
มอบหมายงานสืบคนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายคอมพิวเตอร (INTERNET)
4) การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน ใหคะแนนเปน รายบุคคล และเปนทีม
แลวหาคาเฉลี่ย
1.3 วิธีการประเมินผล
การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน ใหคะแนนเปน รายบุคคล และเปนทีม
แลวหาคาเฉลี่ย ดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม วัดจากการเขาเรียน และการสืบคนสงใบกิจกรรมกอนเรียน รอยละ 20
2) งานกลุม วัดจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
รอยละ 10
3) งานรายบุคคล วัดจากการทํากิจกรรมรายบุคคลและเขียนบันทึกในใบกิจกรรมวัดผลการเรียนรู
และงานที่มอบหมาย เชน การอาน การจดบันทึก บัญชีรับ-จาย รอยละ 30
4) สอบกลางภาค วัดโดยขอสอบวัดผลการเรียนรูสัปดาหที่ 1-7
รอยละ 20
5) สอบปลายภาค วัดโดยขอสอบวัดผลการเรียนรูสัปดาหที่ 9-15
รอยละ 20
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
แบงออกเปน 4 ตอน 15 หนวยการเรียนรู ดังนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการคิด การคิดแบบองครวม และการพัฒนาทางสติปญญา
หนวยการเรียนรูที่ 1.1 กระบวนการคิด และการคิดแบบองครวม
หนวยการเรียนรูที่ 1.2 การพัฒนาสติปญญาและการบริหารสมอง
หนวยการเรียนรูที่ 1.3 กระบวนการคิดแบบองครวมตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา
หนวยการเรียนรูที่ 1.4 กระบวนการคิดแบบองครวมเชิงศาสนศาสตร และการประยุกตใช
ตอนที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดแบบองครวมเชิงสังคมศาสตรและเชิงจิตวิทยา
หนวยการเรียนรูที่ 2.1 การคิดวิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห
หนวยการเรียนรูที่ 2.2 การคิดสรางสรรคและการคิดนอกกรอบ
หนวยการเรียนรูที่ 2.3 การคิดเชิงวิพากยและการคิดเชิงมโนทัศน
หนวยการเรียนรูที่ 2.4 การคิดเชิงกลยุทธและการคิดแกปญหา
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดแบบองครวมเชิงตรรกศาสตรและคณิตศาสตร
หนวยการเรียนรูที่
3.1 ความสําคัญของการใหเหตุผล และรูปแบบของการใหเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ 3.2 การใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตรและการประยุกตใช
หนวยการเรียนรูที่ 3.3 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับชีวิต : พื้นฐานทางการวัด
อัตราสวน สัดสวน และรอยละ
หนวยการเรียนรูที่ 3.4 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับชีวิต: สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน
ตอนที่ 4 การประยุกตใชกระบวนการคิดแกปญหาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนวยการเรียนรูที่ 4.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
หนวยการเรียนรูที่ 4.2 การประยุกตใชกระบวนการคิดแกปญหาเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ 4.3 การประยุกตใชกระบวนการคิดแกปญหาเชิงบูรณาการ
เพื่อการวางแผนชีวิตในอนาคต
2.2 วิธีการสอน
วิธีดําเนินกิจกรรม ในเวลาเรียน 3 ชั่วโมง (180 นาที) ควรมีลําดับขั้นการดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนตามใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
(
20 นาที)
2) บรรยาย เนื้อหา สาระสําคัญและขอแนะนําในการทํากิจกรรม
(30 นาที)
3) ผูเรียนแบงกลุม ทํากิจกรรมฝกทักษะการคิดตามใบกิจกรรม (
60 นาที)
4) นําเสนอผลการทํากิจกรรม และสงงาน
(
40 นาที)
5) อภิปราย ซักถาม และสรุปผล
(20 นาที)
6) มอบหมายงานสืบคนบทเรียนครั้งตอไป
(10 นาที)
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2.3 วิธีการประเมินผล
การวัดและประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม ใหคะแนนเปนรายบุคคล และงานกลุม ดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม วัดจากการเขาเรียน และการสืบคนสงใบกิจกรรมกอนเรียน รอยละ 20
2) งานกลุม วัดจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
รอยละ 10
3) งานรายบุคคล วัดจากการทํากิจกรรมรายบุคคลและเขียนบันทึกในใบกิจกรรมวัดผลการเรียนรู
และงานที่มอบหมาย เชน การอาน การจดบันทึก บัญชีรับ-จาย รอยละ 30
4) สอบกลางภาค วัดโดยขอสอบวัดผลการเรียนรูสัปดาหที่ 1-7
รอยละ 20
5) สอบปลายภาค วัดโดยขอสอบวัดผลการเรียนรูสัปดาหที่ 9-15
รอยละ 20
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ก. การใฝรู หมายถึง มีความกระตือรือรน สนใจและเอาใจใสอยางถูกตอง
ข. การใฝคิด หมายถึง มีความมุงมั่น ความพยายามที่จะทํากิจกรรมการเรียนใหสําเร็จ
ค. การมีจิตอาสา หมายถึง มีความเอื้อเฟอตอเพื่อน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ง. การมีสวนรวม หมายถึง ใหความรวมมือ รวมคิด และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
จ. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ภาพรวมของพฤติกรรมระหวางเรียนที่มีความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา และการมีพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาอยางมีวุฒิภาวะ
3.2 วิธีการสอน
1) การใฝรู โดยมอบหมายงาน การอานและสืบคนกอนเรียน
2) การใฝคิด การมีจิตอาสา และการมีสวนรวม โดยการทํางานเปนกลุม และงานรายบุคคล
3) คุณธรรม จริยธรรม โดยสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การนําเสนองาน และตรวจงานที่
มอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
1) คะแนนงานกลุม
2) คะแนนงานรายบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ภาพรวมของพฤติกรรมระหวางเรียนที่มีความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การใฝรู การใฝคิด การมีสวนรวม มีจิตอาสา และการมีพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาอยางมีวุฒิภาวะ
4.2 วิธีการสอน
1) การใฝรู โดยมอบหมายงาน การอานและสืบคนกอนเรียน
2) การใฝคิด การมีจิตอาสา และการมีสวนรวม โดยการทํางานเปนกลุม และงานรายบุคคล
3)
คุณธรรม จริยธรรม โดยสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การนําเสนองาน และตรวจงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) คะแนนงานกลุม
2) คะแนนงานรายบุคคล

8

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) ทักษะการแกปญหาเชิงบูรณาการ โดยใชตรรกศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน
2) ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน สืบคนความรูกอนเรียน
การจัดทําบัญชีรับ จาย การเรียนรูดวยตนเองจาก e-learning
5.2 วิธีการสอน
1) การใฝรู โดยมอบหมายงาน การอานและสืบคนกอนเรียน
2) การใฝคิด การมีจิตอาสา และการมีสวนรวม โดยการทํากิจกรรมเปนกลุม และงานรายบุคคล
3) คุณธรรม จริยธรรม โดยสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การนําเสนองาน และตรวจงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) คะแนนงานกลุม

2) คะแนนงานรายบุคคล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

ปฐมนิเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1) ผูสอนแนะนํารายวิชาและ อาจารยประจํา
ชี้แจงแนวการสอน ตาม
หมูเรียน (Section)
มคอ.3 โดยใชวิดิทัศน และ
Power Point
2) ผูสอนอธิบายรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชา ผลการ
เรียนรูวิธีการเรียน การ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
การสงงานการวัดและการ
ประเมินผล และแบงกลุม
3) กิจกรรมกลุมเพื่อละลาย
พฤติกรรม
เชน
การทําความรูจักกัน
แบงกลุม เลือกประธาน รอง
รองประธาน เลขานุการ
และกรรมการกลุม ตั้งชื่อ
กลุม คําขวัญ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

2

ตอนที่ 1
กระบวนการคิด การคิดแบบ
องครวม และการพัฒนา
สติปญญา
หนวยการเรียนรูที่ 1.1
กระบวนการคิด และการคิด
แบบองครวม
หนวยการเรียนรูที่ 1.2
การพัฒนาสติปญญา
และการบริหารสมอง

3

1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
หมูเรียน (Section)
กระบวนการคิด การคิด
แบบองครวม การพัฒนา
สติปญญาและการบริหาร
สมองจากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุม และ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 1.1
และใบกิจกรรมที่ 1.2
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใชบทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป

3

หนวยการเรียนรูที่ 1.3
กระบวนการคิดแบบองครวม
ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา

3

1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
กระบวนการคิดแบบองค
รวมตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 1.3
4) สรุปสาระสําคัญรวมกัน
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป

4

หนวยการเรียนรูที่ 1.4
กระบวนการคิดแบบ
องครวมเชิงศาสนศาสตร
และการประยุกตใช

3

1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
หมูเรียน (Section)
กระบวนการคิดแบบองค
รวมเชิงศาสนาศาสตรและ
การประยุกตใช
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 1.4
4) สรุปสาระสําคัญรวมกัน
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

5

ตอนที่ 2
การพัฒนาทักษะการคิด
แบบองครวมเชิง
สังคมศาสตรและเชิง
จิตวิทยา

จํานวน
ชั่วโมง
3

หนวยการเรียนรูที่ 2.1
การคิดวิจารณญาณ
และการคิดวิเคราะห
6

หนวยการเรียนรูที่ 2.2
การคิดสรางสรรคและการคิด
นอกกรอบ
หนวยการเรียนรูที่ 2.3
การคิดเชิงวิพากย
และการคิดเชิงมโนทัศน

3

7

หนวยการเรียนรูที่ 2.4
การคิดเชิงกลยุทธ
และการคิดแกปญหา

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
การคิดวิจารณญาณและ
การคิดวิเคราะห
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 2.1
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใช บทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง การคิด
สรางสรรค การคิดนอก
กรอบ การคิดเชิงวิพากษ
และการคิดเชิงมโนทัศน
จากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 2.2
และ ใบกิจกรรมที่ 2.3
4) สรุปสาระสําคัญรวมกัน
โดยใช บทสรุปPower Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษาเรื่อง การคิด
เชิงกลยุทธ และการคิด
แกปญหาจากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 2.4
4) สรุปสาระสําคัญรวมกัน
โดยใชบทสรุป Power
Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป

ผูสอน
อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)

อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)

อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

สอบกลางภาค

9

ตอนที่ 3
การพัฒนาทักษะการคิดแบบ
องครวมเชิงตรรกศาสตรและ
คณิตศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 3.1
ความสําคัญของ
การใหเหตุผล และรูปแบบ
ของการใหเหตุผล

10

หนวยการเรียนรูที่ 3.3
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับชีวิต
: พื้นฐานทางการวัด
อัตราสวน สัดสวน
และรอยละ
3.3.1 พื้นฐานทางการวัด
หนวยการวัด พื้นที่
ปริมาตร

11

หนวยการเรียนรูที่ 3.3
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับชีวิต
: พื้นฐานทางการวัด
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
(ตอ)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3 แบบทดสอบกลางภาค
วัดผลการเรียนรู
บทเรียนตอนที่ 1และตอนที่ 2
สถานที่สอบ ศูนย ITDs.
3
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
ความสําคัญของการให
เหตุผลและรูปแบบของการ
ใหเหตุผลจากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอตามใบกิจกรรมที่
3.1 และใบกิจกรรมที่ 3.2
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใชบทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
3
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
ชีวิต : พื้นฐานทางการวัด
หนวยการวัด พื้นที่และ
ปริมาตรจากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 3.3
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใชบทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
3
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
ชีวิต : อัตราสวน สัดสวน
รอยละ โจทยปญหา
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได และ
การผอนชําระ จากวีดีทัศน

ผูสอน
อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)
เปนผูคุมสอบ
อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)

อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)

อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

11
(ตอ)

3.3.2 อัตราสวน สัดสวน
3.3.3 รอยละ โจทยปญหา
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได
และการผอนชําระ

จํานวน
ชั่วโมง

12

หนวยการเรียนรูที่ 3.4
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
ชีวิต : สถิติและ
ความนาจะเปนเบื้องตน

3

13

ตอนที่ 4
การประยุกตใชกระบวนการ
คิดแกปญหาเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

หนวยการเรียนรูที่ 4.1
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการดําเนินชีวิต

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
3) ผูเรียนทําใบกิจกรรมที่ 3.4
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใชบทสรุป Power Point
5) มอบหมายสืบคนกอนเรียน
สัปดาหตอไป
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
หมูเรียน (Section)
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับ
ชีวิต : สถิติและความนาจะ
เปนเบื้องตนจากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมตาม
ใบกิจกรรมที่ 3.5
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใช บทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง แนวคิด หมูเรียน (Section)
พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข
จากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมตาม
ใบกิจกรรม
ที่ 4.1
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดย
ใชบทสรุป Power Point
5) มอบหมายงานสืบคนกอน
เรียนของสัปดาหตอไป
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สัปดาหที่
14

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
หนวยการเรียนรูที่ 4.2
3 1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
การประยุกตใชกระบวนการคิด
2) ผูเรียนศึกษา เรื่อง การ
หมูเรียน (Section)
ประยุกตใชกระบวนการคิด
แกปญหาเชิงบูรณาการ
แกปญหาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาตนเองใน
ตนเองในชีวิตประจําวันและเพื่อ
ชีวิตประจําวัน
การวางแผนชีวิตในอนาคต
(รายบุคคล)
จากวีดีทัศน
3) ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและ
หนวยการเรียนรูที่ 4.3
นําเสนอใบกิจกรรมที่ 4.2
การประยุกตใชกระบวนการคิด
4) สรุปสาระสําคัญรวมกันโดยใช
แกปญหาเชิงบูรณาการ
บทสรุป Power Point
เพื่อการวางแผนชีวิตใน
5) สรุปและนัดหมายสงงานทั้งหมด
อนาคต
ในสัปดาหตอไป
(รายบุคคล)

15

ปจฉิมนิเทศ

3

16

สอบปลายภาค

1.50

1) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจารยประจํา
“เปดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู”
หมูเรียน (Section)
2) ทบทวน สรุปสาระสําคัญของ
บทเรียนทั้งหมด รวมกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน โดยใช
กิจกรรมกลุม และบทสรุป
Power Point
3) อภิปรายและซักถาม
สงงานที่มอบหมาย และ
แจงการสอบปลายภาค
ขอสอบปลายภาควัดผลการเรียนรู
ตอนที่ 3 และตอนที่ 4
สถานที่สอบ ตามตารางสอบ
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู*

1

คุณธรรม
จริยธรรม

2

3

วิธีการประเมิน

วัดจากการเขาเรียน และสืบคนกอนเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
2 -15

การใฝรู
การใฝคิด
วัดจากการทํากิจกรรมกลุมและ
การมีจิตอาสา
การทํากิจกรรมรายบุคคล
การมีสวนรวม
ทักษะทาง
ปญญา

วัดจากขอสอบวัดผลกลางภาคและขอสอบ
วัดผลปลายภาค

2-15
สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 8
สอบปลายภาค
สัปดาหที่ 16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
รอยละ 20
1. กิจกรรมกลุม
รอยละ 10
2. กิจกรรม
รายบุคคล
รอยละ10
สอบกลางภาค
รอยละ 20
สอบปลายภาค
รอยละ 20

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นพวรรณ เชาวดํารงสกุล และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.(2556). คูมือการจัดการ
เรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : วิชา 4000111 การคิดและการตัดสินใจ และ
วิชา 4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ
(อัดสําเนา)
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ตําราและเอกสารอานประกอบ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2544). การคิดเชิงประยุกต. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2545). การคิดเชิงสรางสรรค. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.
กัลยา วานิชยบัญชา. (2544). การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. (พิมพครั้งที่ 5).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (2541). วิถีแหงพุทธะ : วิถีแหงความสุข. (พิมพครั้งที่ 5).
กรุงเทพ ฯ : ทีพี พริ้นติ้ง .
ฆนัท ธาตุทอง. (2554). สอนคิด : การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : เพชรเกษม
การพิมพ.
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จํานงค ทองประเสริฐ. (2548). ตรรกศาสตร : ศิลปะแหงการนิยามความหมายและ
การใหเหตุผล. (พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชุดา รักไทย,ธนิกานต มาฆะศิรานนท. (2546) คิดแนวขาง (Lateral Thinking). กรุงเทพฯ
: เอ็กซเปอรเน็ท.
ณรงค ปนนิ่ม และคณะ. (2543). คณิตศาสตรพื้นฐาน (พิมพครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต
ณรงควิทย แสนทอง. (2552). แผนที่ชีวิตเข็มทิศสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ทิศนา แขมมณีและคณะ. (2543). เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด. ม.ท.ป.
ทิศนา แขมมณีและคณะ. (2544). วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอรกรุป
แมเนจเมนท.
พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. (2544). การบริหารสมอง. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอรกรุป
แมเนจเมนท.
ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551) . การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด9119
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบสังเกต 1.2 แบบสอบถาม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 แบบสังเกต 2.2 แบบสอบถาม
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูรายภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สรุปผลการจัดการเรียนรู และจดบันทึก เพื่อจัดทํา มคอ. 5
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา

เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการจัดการเรียนรู
รายการประเมิน
1.มีการบริหารจัดการกลุมที่ดี
2.แสดงเหตุผลขณะคิดวิเคราะห
3. นําเสนอผลการคิดอยาง
สมเหตุสมผล
4.มีคุณลักษณะใฝรู ใฝคิด มีจิต
อาสา มีสวนรวม และมีคุณธรรม
จริยธรรม
รวม

5

4

ระดับคะแนน
3
2

1
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สรุปผลคะแนนที่ได

ทักษะกระบวนการการทําใบงาน
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม

การประเมินผล
 อิงเกณฑ

อิงกลุม

ใชระบบคาระดับคะแนน 8 ระดับ ดังนี้
คะแนนดิบ
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 59
0 – 49

คาระดับคะแนน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

การติดตออาจารยผูสอน
ติดตอสอบถามไดที่ สํานักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาคารฝกประสบการณวิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หมายเลขโทรศัพท 02-544-8061
E-mail address : www.gepru@windowslive.com

