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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและการวิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล   
ภาษาอังกฤษ  LAFE 144   Critical Thinking And Analysis 
 

๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ หน�วยกิต (๓-๐-๖)        
  (ทฤษฎี ๓ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง – ค"นคว"า ๖ ช่ัวโมง / สัปดาห�) 
 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร     จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว"นหลักสูตรนานาชาติ)   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร� และวิชาเลือกเสรี      
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู�ในกลุ�ม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
             �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
 
       ๓.๔  ความสัมพันธ�ระหว�างรายวิชาและค�านิยมองค�กร (โปรดระบุ) 

�  M - Mastery       รู"แจ"ง รู"จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ�งผลเพ่ือผู"อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน�วแน�ทํา กล"าตัดสินใจ 
�  O - Originality    สร"างสรรค�ส่ิงใหม� 
�  L -  Leadership  ใฝlใจเปmนผู"นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย�ผู"รับผิดชอบรายวิชา   ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.ธนายุส  ธนธิติ 
๔.๒  อาจารย�ผู"สอน          ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.ธนายุส  ธนธิติ 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปKท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ทุกช้ันปo 
๕.๒ จํานวนผู"เรียนท่ีรับได"   ประมาณ ๖๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)    ไม�มี 
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  ไม�มี 
๘.  สถานท่ีเรียน           มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด  
     วันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพื่อพัฒนานักศึกษาให"มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด ในด"าน T-Shaped breadth 

& depth และ Entrepreneurially Minded กล�าวคือ นักศึกษาจะได" เรียนรู"หลักการของการคิดวิเคราะห�  การใช"เหตุผล
ประกอบการคิด และเข"าใจหลักการดังกล�าวในเชิงลึก ผ�านการฝsกวิเคราะห�กรณีศึกษา  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ�ระหว�างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับผู"สอน    อีกท้ัง การวิเคราะห�กรณีศึกษาและการประยุกต�หลักการคิด
เพ่ือแก"ไขปuญหาตนเอง  ครอบครัว  และสังคม รวมท้ังวางแผนในการพัฒนาตนเองด"านต�าง ๆ  เปmนการส�งเสริมให"นักศึกษากล"าคิด 
กล"าตัดสินใจบนหลักการของการใช"เหตุผล 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
          ๑.  จัดประสบการณ�การเรียนรู" ให"นักศึกษาสามารถประยุกต�หลักการการคิด การกําหนดเปxาหมายในการคิดอย�าง
ถูกต"อง การใช"เหตุผลในการประกอบการคิด 
    ๒.  ให"นักศึกษาเรียนรู"และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทํางานร�วมกับผู"อ่ืน  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบกติกาของสังคม 
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๓ 

 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล"ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  วิเคราะห�กรณีศึกษาตามหลักการของการคิดประเภทต�างๆ 

๒.  CLO2  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยงหลักการของการคิดด"วยเหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและสังคม 

              ในมุมมองท่ีแตกต�าง 

๓.  CLO3  เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคมท่ีมีมุมมองท่ีแตกต�างได"เหมาะสมตามหลักการคิดเชิงวิเคราะห�และ 

              เชิงวิพากษ� 

๔.  CLO4  ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห�กรณีศึกษา โดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�างเหมาะสม 

๕.  CLO5  แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและผู"ตามในการทํางานกลุ�ม 

๖.  CLO6  ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน  

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

หลักการและกฎเกณฑ�การใช"เหตุผลท่ีดี  การนําหลักการและกฎเกณฑ�ต�าง ๆ มาใช"ในการคิดและการวิเคราะห�  การแสดง
ความคิดในรูปแบบต�าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงข"อผิดพลาด 

Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and analytical 
processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 

 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

- ๙๐  ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห� 
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๔ 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล"ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  วิเคราะห�กรณีศึกษาตามหลักการของการคิดประเภทต�างๆ 
๒.  CLO2  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยงหลักการของการคิดด"วยเหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและสังคม 
              ในมุมมองท่ีแตกต�าง 
๓.  CLO3  เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคมท่ีมีมุมมองท่ีแตกต�างได"เหมาะสมตามหลักการคิดเชิงวิเคราะห�และเชิงวิพากษ� 
๔.  CLO4  ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห�กรณีศึกษา โดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�างเหมาะสม 
๕.  CLO5  แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและผู"ตามในการทํางานกลุ�ม 
๖.  CLO6  ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา   

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1: วิเคราะห�กรณีศึกษาตาม
หลักการของการคิดประเภทต�าง ๆ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- การสอบกลางภาค 
- การทดสอบหลังเรียน 

CLO2: วิพากษ�และประเมินความ
เช่ือมโยงหลักการของการคิดด"วย
เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ
สังคมในมุมมองท่ีแตกต�าง 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การแบ�งกลุ�มฝsกวิเคราะห�กรณีศึกษา 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- การสอบปลายภาค 
- การทดสอบหลังเรียน 
- รายงานวิเคราะห�กรณีศึกษา 

CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคม

ท่ีมีมุมมองท่ีแตกต�างได"เหมาะสมตาม

หลักการคิดเชิงวิเคราะห�และเชิงวิพากษ� 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การแบ�งกลุ�มฝsกวิเคราะห�กรณีศึกษา 

- การสอบปลายภาค 
- การทดสอบหลังเรียน 
- รายงานวิเคราะห�กรณีศึกษา 

CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผล
การวิเคราะห�กรณีศึกษา โดยใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�างเหมาะสม 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การแบ�งกลุ�มฝsกวิเคราะห�กรณีศึกษา 

- การนําเสนอผลการวิเคราะห�
กรณีศึกษา 

CLO5: แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและ
ผู"ตามในการทํางานกลุ�ม 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํางานกลุ�ม 

- พฤติกรรมการมีส�วนร�วมขณะ
ทํางานกลุ�มในช้ันเรียน 

- การทํางานกลุ�ม 

CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ัน
เรียน  

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

- พฤติกรรมและการแสดงออกใน
ช้ันเรียน 
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๕ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหBท่ี หัวข�อ/รายละเอียด 
จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ - สังเขปรายวิชา วิธีการจัดการเรียน
การสอน   การวัดและประเมินผล/
เข"าสู�บทเรียน 

- ความหมายของการคิดและ
วิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือวีดิทัศน� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๒ - แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
การคิดและวิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือ power 
point 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๓ - ลักษณะผู"มีความสามารถในการคิด
และวิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล 

๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๔ - ปuจจัยภายในบุคคลท่ีเอ้ือต�อ
คุณภาพของการคิด 

๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๕ - ปuจจัยภายนอกท่ีเอ้ือต�อคุณภาพ
ของการคิด 

๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๖ - การระบุประเด็นปuญหา 

- การรวบรวมข"อมูล 
๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๗ - การพิจารณาความน�าเช่ือถือของ
แหล�งข"อมูล 

- การระบุลักษณะข"อมูล 

๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๘ สอบกลางภาค 

๙ - หลักการตั้งสมมติฐาน ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือ power 
point 
- การแบ�งกลุ�มฝsกวิเคราะห�
กรณีศึกษา  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 
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๖ 

 

สัปดาหBท่ี หัวข�อ/รายละเอียด 
จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๐ - การสรุปและการประเมินผล ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือ power 
point 
- การแบ�งกลุ�มฝsกวิเคราะห�
กรณีศึกษา  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๑ - ทักษะการคิดพื้นฐาน ๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๒ - ทักษะการคิดช้ันสูง ๓ ๐ -การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือ power 
point 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๓ - การพัฒนาการกระบวนการคิด 

- การพัฒนาความสามารถในการ
อุปนัย การใช"เหตุผลหรือการคิด 

๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๔ - การพัฒนาหาเหตุผล ๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๕ - การพัฒนาทักษะการคิด ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรู"จากส่ือ power 
point 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 
๑๖ - การพัฒนากระบวนการคิดและ

วิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล 
๓ ๐ ผศ.ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
 รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

การประเมินความรู"ความเข"าใจของนักศึกษาระหว�างการเรียนการสอนผ�านการถามตอบและอภิปรายในประเด็นท่ีเรียน 
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๗ 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธB 
การเรียนรู�ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการประเมินผล 

(ร"อยละ) 

CLO1: วิเคราะห�กรณีศึกษาตาม

หลักการของการคิดประเภทต�าง ๆ 

-สอบกลางภาค (สอบข"อเขียน) ๒๕ 

๒๖ 
-การทดสอบหลังเรียน  
(สอบข"อเขียน) 
 

๑ 

CLO2: วิพากษ�และประเมินความ

เช่ือมโยงหลักการของการคิดด"วย

เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ

สังคมในมุมมองท่ีแตกต�าง 

การสอบปลายภาค (สอบข"อเขียน) ๑๕  
๒๒ การทดสอบหลังเรียน (สอบข"อเขียน) ๒ 

รายงานวิเคราะห�กรณีศึกษา  
(งานกลุ�ม) 

๕ 

CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหา

สังคมท่ีมีมุมมองท่ีแตกต�างได"

เหมาะสมตามหลักการคิดเชิง

วิเคราะห�และเชิงวิพากษ� 

การสอบปลายภาค (สอบข"อเขียน) ๒๐  
๒๗ การทดสอบหลังเรียน (สอบข"อเขียน) ๒ 

รายงานวิเคราะห�กรณีศึกษา  
(งานกลุ�ม) 

๕ 

CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอ

ผลการวิเคราะห�กรณีศึกษา โดยใช"

เทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�าง

เหมาะสม 

การนําเสนอผลการวิเคราะห�
กรณีศึกษา(ปากเปล�าและส่ือ) 

๑๐  
 

๑๐ 

CLO5: แสดงออกซ่ึงความเปmนผู"นํา

และผู"ตามในการทํางานกลุ�ม 

 

พฤติกรรมการมีส�วนร�วมขณะทํางาน
กลุ�มในช้ันเรียน (ประเมินโดยผู"สอน) 

๕  
 

๑๐ การทํางานกลุ�ม  
(ประเมินโดยเพื่อนในกลุ�มเดียวกัน) 

๕ 

CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ัน

เรียน  

พฤติกรรมและการแสดงออกในช้ัน
เรียน  

๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๘ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ�การประเมินผลเปmนไปตามข"อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช"หลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ�  O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐ – ๑๐๐ O โดดเด�น 
๕๐ – ๗๙ S พอใจ 
๐ – ๔๙ U ไม�พอใจ 

นักศึกษาจะผ�านเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได"คะแนนร"อยละ ๕๐ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป 

  

 (๓) การสอบแก"ตัว (ถ"ารายวิชากําหนดให"มีการสอบแก"ตัว) 
  ไม$มี 
 
๒. การอุทธรณBของนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักศึกษาเกิดข"อสงสัยเร่ืองการให"คะแนนในส�วนต�าง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคําร"องท่ีห"อง One Stop 
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได" โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ             
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                        ระดับปริญญาตรี                                               
ช่ือรายวิชา กาคคิดและวิเคราะห�อย�างใช"เหตุผล                                            คณะศิลปศาสตร�                                               
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔                                                             หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

๙ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ�ศักด์ิ. (๒๕๕๓).  การคิดเชิงวิเคราะห�. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดียม บจก. 
ประพันธ�ศิริ สุเสารัจ.  (๒๕๕๓).  การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: ๙๑๑๙ เทคนิค พร้ินติ้ง. 
Eggen, P. D. & Kauchak, D. P.  (1996).  Strategies for teachers teaching content and thinking skill.   
 (3 rd Ed.).  Needham Heights:  A Simon & Schuster Company. 
Paul, R. & Elder, L. (2014). Critical thinking: tools for taking charge of your professional and personal life.   
  New Jersey: Person Education. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๔๒).  การสังเคราะห�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด6าน
ทักษะการคิด.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�การศาสนา. 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ.  (๒๕๔๐).  การคิดและการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห�งชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ.  (๒๕๔๐).  ทฤษฎีการเรียนรู6เพื่อพัฒนากระบวนการคิดต6นแบบการเรียนรู6ทางด6าน
หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ:  โอเดียนสแควร�. 

Hirose, S.  (1992).  Critical thinking in community colleges.  ERIC no.ED 348128. 18 Nov. 2001. 

๓. ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ"ามี)  

Ennis, R. H. (1985).   A logical basis for measuring critical thinking skill.   Education Leadership.   
 October, 1985: 45-48. 
Nadler, L. (1980).  Approaches to training and development.  Wisconsin:  Van Norstand Reinhold. 
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๑๐ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ให"นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในด"านต�าง ๆ เช�น เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอน  
ข"อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

     ๒.๑  ให"อาจารย�ในสาขาวิชาเข"าสังเกตการเรียนการสอน 
     ๒.๒  สังเกตจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๓  ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะห�กรณีศึกษาของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากได"รับผลการประเมินในข"อ ๑ แล"ว จะมีการจัดประชุมอาจารย�ท้ังสาขาวิชาเพื่อหารือปuญหาการเรียนรู"ของ
นักศึกษาและร�วมกันหาแนวทางแก"ไข 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข"อสอบและวิธีการให"คะแนนทุกรายวิชา 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพ่ือให"มีคุณภาพมากข้ึน 
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๑๑ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ�ระหว�าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศพฐ ๑๓๑ 
ผลลัพธ�การเรียนรู"หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: วิเคราะห�กรณีศึกษาตาม
หลักการของการคิดประเภทต�าง ๆ 

1.1         

CLO2: วิพากษ�และประเมินความ
เช่ือมโยงหลักการของการคิดด"วย
เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ
สังคมในมุมมองท่ีแตกต�าง 

  3.1       

CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหา

สังคมท่ีมีมุมมองท่ีแตกต�างได"

เหมาะสมตามหลักการคิดเชิง

วิเคราะห�และเชิงวิพากษ� 

 2.3     7.3   

CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห�กรณีศึกษา โดยใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�าง
เหมาะสม 

       8.1 
8.3 

 

CLO5: แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นํา
และผู"ตามในการทํางานกลุ�ม 

        9.2 

CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ัน
เรียน  

     6.3    
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๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of  
arguments  

1.1 collect, analyse, synthesize data, & evaluate        
information and ideas from multiple sources rele-
vant to issues/problems 
 

MLO2 select & use techniques and  
methods to solve open-ended,  
ill-defined and multistep problems 

2.3  apply concept of process management to solve 
problems 

MLO3 acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or   
solutions within a particular framework 
 

MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, 
and values  

6.3  exhibit characteristics of responsible citizenship 
 

MLO7 apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in his/her 
decision-making and interacting with     
others 

7.3 apply principle of ethical leadership, collaborative      
engagement,   and respect diversity   

MLO8 use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and         
purposefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demonstrate or 
create individual & group product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral &   
written forms, proper to a range of audience groups, 
such as verbal discussion with peers, project report.   

8.3  prepare written documents to express ideas/solutions 
using different writing technologies, and mixing texts,  
data, and images. 

 
MLO9  collaborate and work effectively as 

part of a student group/team member to 
arrive at the team shared-goals in time 

9.2  interact with others respectfully, whether as a team 
member or leader, to create a productive teamwork 
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๑๓ 

 

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 
Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage  
data & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion or problem solv-
ing relevant to real-
world issues/problems 

1. create & construct an 
argument effectively as 
well as identify, critique 
and evaluate the logic & 
validity of arguments  

1. identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics 

2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 
evaluate, and ethically use information  

3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 
ideas from multiple sources relevant to issues/problems 

4. synthesize information to arrive at logical reasoning 
2.  select & use techniques 

and methods to solve 
open-ended, ill-defined 
and multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-
world’ problems  

2. make judgement & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-
spectives 

3. apply concept of process management to solve problems 
2.  Creativity & Innova-

tion: Shows capability 
to initiate alternative/ 
new ways of thinking, 
doing things or solving 
problems to improve 
his/her or team solu-
tions/results by  apply-
ing the evidence-based 
process management 
concepts  

3.  acquire specific strategies 
& skills within a particular 
discipline and adapt them 
to a new problem or situ-
ation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions with-
in a particular framework 

2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives 
or ideas in the solution of a problem or question 

4.  create a novel or 
unique ideas, question, 
format, or product within 
a particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the is-
sues/problems  

2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 
identify opportunities & risk 

3. implement innovation through process management approach   
5.  explore and situate 

oneself in a new physical 
environment and intel-
lectual perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in dif-
ferent working environments 

2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire 
knowledge and skills relevant to the problema or situation at 
hand 
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๑๔ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

3. Global perspectives 
& Ethics: Express 
one’s own ideas, in-
teract with others, 
guide or lead team, 
as proper, as an ethi-
cally- engaged and 
responsible member 
of the society 

6. act autonomously within 
context of relationships 
to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which 
sustainable ecosystems and societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with cur-
rent economic, political, and social systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks 
or principles and consider 
their implications in 
his/her decision-making 
and interacting with oth-
ers 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and 
ideologies  

2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engage-

ment,   and respect diversity   

4. Communication:  
communicate effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate or create individu-
al & group product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written 
forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 
discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase 
knowledge, to foster understanding, or to promote change in 
the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using 
different writing technologies, and mixing texts, data, and im-
ages. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 
5. Collaboration and 

Working with team: 
collaborate and work 
effectively with team 
to arrive at team 
goals 

9.  collaborate and work 
effectively as part of a 
student group/team 
member to arrive at the 
team shared-goals in 
time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member 
or leader, to create a productive teamwork 

 


