รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา การคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. จํานวนหน$วยกิต

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและการวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
LAFE 144 Critical Thinking And Analysis
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
(ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง – ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง – ค"นคว"า ๖ ชั่วโมง / สัปดาห)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว"นหลักสูตรนานาชาติ)
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร และวิชาเลือกเสรี
๓.๓ รายวิชานีจ้ ัดอยูในกลุม 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 ความสัมพันธระหวางรายวิชาและคานิยมองคกร (โปรดระบุ)
M - Mastery
รู"แจ"ง รู"จริง สมเหตุ สมผล
A - Altruism
มุงผลเพื่อผู"อื่น
H - Harmony
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination แนวแนทํา กล"าตัดสินใจ
O - Originality
สร"างสรรคสิ่งใหม
L - Leadership
ใฝlใจเปmนผู"นํา

๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๔. อาจารยBผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยBผูสอน
๔.๑ อาจารยผู"รับผิดชอบรายวิชา
ผู"ชวยศาสตราจารย ดร.ธนายุส ธนธิติ
๔.๒ อาจารยผู"สอน
ผู"ชวยศาสตราจารย ดร.ธนายุส ธนธิติ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปKที่เรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๕.๒ จํานวนผู"เรียนที่รับได"
๖.
๗.
๘.
๙.

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ / ทุกชั้นปo
ประมาณ ๖๐ คน

รายวิชาที่ตองเรียนมาก$อน (Pre-requisite)
ไมมี
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล$าสุด
วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB
๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให"มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด ในด"าน T-Shaped breadth
& depth และ Entrepreneurially Minded กลาวคื อ นั ก ศึ ก ษาจะได" เรี ย นรู" ห ลั ก การของการคิ ด วิ เคราะห การใช" เหตุ ผ ล
ประกอบการคิด และเข"าใจหลักการดังกลาวในเชิงลึก ผานการฝsกวิเคราะหกรณีศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับผู"สอน อีกทั้ง การวิเคราะหกรณีศึกษาและการประยุกตหลักการคิด
เพื่อแก"ไขปuญหาตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาตนเองด"านตาง ๆ เปmนการสงเสริมให"นักศึกษากล"าคิด
กล"าตัดสินใจบนหลักการของการใช"เหตุผล
๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives)
๑. จัดประสบการณการเรียนรู" ให"นักศึกษาสามารถประยุกตหลักการการคิด การกําหนดเปxาหมายในการคิดอยาง
ถูกต"อง การใช"เหตุผลในการประกอบการคิด
๒. ให"นักศึกษาเรียนรู"และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทํางานรวมกับผู"อื่น มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบกติกาของสังคม

๒

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล"ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)
๑. CLO1 วิเคราะหกรณีศึกษาตามหลักการของการคิดประเภทตางๆ
๒. CLO2 วิพากษและประเมินความเชื่อมโยงหลักการของการคิดด"วยเหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและสังคม
ในมุมมองที่แตกตาง
๓. CLO3 เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคมที่มีมุมมองที่แตกตางได"เหมาะสมตามหลักการคิดเชิงวิเคราะหและ
เชิงวิพากษ
๔. CLO4 ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศได"อยางเหมาะสม
๕. CLO5 แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและผู"ตามในการทํางานกลุม
๖. CLO6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและกฎเกณฑการใช"เหตุผลที่ดี การนําหลักการและกฎเกณฑตาง ๆ มาใช"ในการคิดและการวิเคราะห การแสดง
ความคิดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข"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. จํานวนชั่วโมงที่ใชต$อภาคการศึกษา
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
๔๕ ชั่วโมง
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห)

การฝeกปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐ ชั่วโมง
(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห)

๓. จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBที่อาจารยBใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห

๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุ$งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล"ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ
๑. CLO1 วิเคราะหกรณีศึกษาตามหลักการของการคิดประเภทตางๆ
๒. CLO2 วิพากษและประเมินความเชื่อมโยงหลักการของการคิดด"วยเหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและสังคม
ในมุมมองที่แตกตาง
๓. CLO3 เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคมที่มีมุมมองที่แตกตางได"เหมาะสมตามหลักการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ
๔. CLO4 ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศได"อยางเหมาะสม
๕. CLO5 แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและผู"ตามในการทํางานกลุม
๖. CLO6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน
๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรูของรายวิชา
CLO

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู

CLO1: วิเคราะหกรณีศึกษาตาม
หลักการของการคิดประเภทตาง ๆ

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ

CLO2: วิพากษและประเมินความ
เชื่อมโยงหลักการของการคิดด"วย
เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ
สังคมในมุมมองที่แตกตาง

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การแบงกลุมฝsกวิเคราะหกรณีศึกษา
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหาสังคม - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
ที่มีมุมมองที่แตกตางได"เหมาะสมตาม
หลักการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ
CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอผล
การวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศได"อยางเหมาะสม
CLO5: แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นําและ
ผู"ตามในการทํางานกลุม
CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้น
เรียน

- การแบงกลุมฝsกวิเคราะหกรณีศึกษา
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
- การแบงกลุมฝsกวิเคราะหกรณีศึกษา
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การทํางานกลุม
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

๔

วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู
- การสอบกลางภาค
- การทดสอบหลังเรียน
- การสอบปลายภาค
- การทดสอบหลังเรียน
- รายงานวิเคราะหกรณีศึกษา
- การสอบปลายภาค
- การทดสอบหลังเรียน
- รายงานวิเคราะหกรณีศึกษา
- การนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษา
- พฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
ทํางานกลุมในชั้นเรียน
- การทํางานกลุม
- พฤติกรรมและการแสดงออกใน
ชั้นเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหBที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑

- สังเขปรายวิชา วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล/
เข"าสูบทเรียน
- ความหมายของการคิดและ
วิเคราะหอยางใช"เหตุผล
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
- ลักษณะผู"มีความสามารถในการคิด
และวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
- ปuจจัยภายในบุคคลที่เอื้อตอ
คุณภาพของการคิด
- ปuจจัยภายนอกที่เอื้อตอคุณภาพ
ของการคิด
- การระบุประเด็นปuญหา
- การรวบรวมข"อมูล
- การพิจารณาความนาเชื่อถือของ
แหลงข"อมูล
- การระบุลักษณะข"อมูล

๒
๓
๔
๕
๖
๗

จํานวน (ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

- หลักการตั้งสมมติฐาน

ผูสอน

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
- การเรียนรู"จากสื่อวีดิทัศน
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๓

๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
- การเรียนรู"จากสื่อ power
point

๓

๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๓

๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๓

๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๓

๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๘
๙

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

๓

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

สอบกลางภาค
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
๐
- การเรียนรู"จากสื่อ power
point
- การแบงกลุมฝsกวิเคราะห
กรณีศึกษา
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
๕

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

สัปดาหBที่
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

หัวขอ/รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวน (ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- การสรุปและการประเมินผล
- ทักษะการคิดพื้นฐาน

๓
๓

๐
๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
- การเรียนรู"จากสื่อ power
point
- การแบงกลุมฝsกวิเคราะห
กรณีศึกษา
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

- ทักษะการคิดชั้นสูง
- การพัฒนาการกระบวนการคิด
- การพัฒนาความสามารถในการ
อุปนัย การใช"เหตุผลหรือการคิด
- การพัฒนาหาเหตุผล
- การพัฒนาทักษะการคิด
- การพัฒนากระบวนการคิดและ
วิเคราะหอยางใช"เหตุผล

๓
๓

๐
๐

๓
๓
๓

๐
๐
๐

-การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
- การเรียนรู"จากสื่อ power
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
point
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๑๗-๑๘
รวม

๔๕

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
- การเรียนรู"จากสื่อ power
point
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
สอบปลายภาค
๐

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment)
การประเมินความรู"ความเข"าใจของนักศึกษาระหวางการเรียนการสอนผานการถามตอบและอภิปรายในประเด็นที่เรียน

๖

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment)
(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล
ผลลัพธB
การเรียนรูฯ
CLO1: วิเคราะหกรณีศึกษาตาม
หลักการของการคิดประเภทตาง ๆ
CLO2: วิพากษและประเมินความ
เชื่อมโยงหลักการของการคิดด"วย
เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ
สังคมในมุมมองที่แตกตาง
CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหา
สังคมที่มีมุมมองที่แตกตางได"
เหมาะสมตามหลักการคิดเชิง
วิเคราะหและเชิงวิพากษ
CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอ
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใช"

วิธีการวัดผล
-สอบกลางภาค (สอบข"อเขียน)
-การทดสอบหลังเรียน
(สอบข"อเขียน)

น้ําหนักการประเมินผล
(ร"อยละ)
๒๕
๑

๒๖

การสอบปลายภาค (สอบข"อเขียน)
การทดสอบหลังเรียน (สอบข"อเขียน)
รายงานวิเคราะหกรณีศึกษา
(งานกลุม)

๑๕
๒
๕

๒๒

การสอบปลายภาค (สอบข"อเขียน)
การทดสอบหลังเรียน (สอบข"อเขียน)
รายงานวิเคราะหกรณีศึกษา
(งานกลุม)

๒๐
๒
๕

๒๗

การนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษา(ปากเปลาและสื่อ)

๑๐
๑๐

เทคโนโลยีสารสนเทศได"อยาง
เหมาะสม
พฤติกรรมการมีสวนรวมขณะทํางาน
กลุมในชั้นเรียน (ประเมินโดยผู"สอน)
และผู"ตามในการทํางานกลุม
การทํางานกลุม
(ประเมินโดยเพื่อนในกลุมเดียวกัน)
CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้น พฤติกรรมและการแสดงออกในชั้น
เรียน
เรียน
รวม
CLO5: แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นํา

๗

๕
๕

๑๐

๕

๕

๑๐๐

๑๐๐

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(๒) การตัดสินผล
เกณฑการประเมินผลเปmนไปตามข"อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช"หลักการอิงเกณฑและเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ O, S และ U ดังนี้
คะแนน (รอยละ)
๘๐ – ๑๐๐
๕๐ – ๗๙
๐ – ๔๙

สัญลักษณB
O
S
U

ความหมาย
โดดเดน
พอใจ
ไมพอใจ

นักศึกษาจะผานเกณฑการประเมินรายวิชานี้เมื่อได"คะแนนร"อยละ ๕๐ (สัญลักษณ S) ขึ้นไป

(๓) การสอบแก"ตัว (ถ"ารายวิชากําหนดให"มีการสอบแก"ตัว)
ไม$มี
๒. การอุทธรณBของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาเกิดข"อสงสัยเรื่องการให"คะแนนในสวนตาง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคําร"องที่ห"อง One Stop
Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนได" โดยคณะศิลปศาสตรจะดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

๘

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (๒๕๕๓). การคิดเชิงวิเคราะห. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดียม บจก.
ประพันธศิริ สุเสารัจ. (๒๕๕๓). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: ๙๑๑๙ เทคนิค พริ้นติ้ง.
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. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials)
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒). การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด6าน
ทักษะการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. (๒๕๔๐). การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (๒๕๔๐). ทฤษฎีการเรียนรู6เพื่อพัฒนากระบวนการคิดต6นแบบการเรียนรู6ทางด6าน
หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสแควร.
Hirose, S. (1992). Critical thinking in community colleges. ERIC no.ED 348128. 18 Nov. 2001.
๓. ทรัพยากรอื่นๆ (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.

๙

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให"นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในด"านตาง ๆ เชน เนื้อหาการเรียนการสอน วิธีจัดการเรียนการสอน
ข"อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๒. กลยุทธBการประเมินการสอน
๒.๑ ให"อาจารยในสาขาวิชาเข"าสังเกตการเรียนการสอน
๒.๒ สังเกตจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
๒.๓ ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะหกรณีศึกษาของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได"รับผลการประเมินในข"อ ๑ แล"ว จะมีการจัดประชุมอาจารยทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปuญหาการเรียนรู"ของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแก"ไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข"อสอบและวิธีการให"คะแนนทุกรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพื่อให"มีคุณภาพมากขึ้น

๑๐

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคผนวก
ความสอดคลองระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ ๑ ความสัมพันธระหวาง CLOs และ MU-GE Module LOs (หมายเลขในตาราง = Sub LOs)
ผลลัพธการเรียนรู"หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs)
ศศพฐ ๑๓๑
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9
1.1
CLO1: วิเคราะหกรณีศึกษาตาม
หลักการของการคิดประเภทตาง ๆ
CLO2: วิพากษและประเมินความ
3.1
เชื่อมโยงหลักการของการคิดด"วย
เหตุผลกับกับการพัฒนาตนเองและ
สังคมในมุมมองที่แตกตาง
2.3
7.3
CLO3: เสนอแนวทางแก"ไขปuญหา
สังคมที่มีมุมมองที่แตกตางได"
เหมาะสมตามหลักการคิดเชิง
วิเคราะหและเชิงวิพากษ
CLO4: ค"นคว"าข"อมูล และนําเสนอ
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศได"อยาง
เหมาะสม
CLO5: แสดงออกซึ่งความเปmนผู"นํา
และผู"ตามในการทํางานกลุม
CLO6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้น
เรียน

8.1
8.3

9.2
6.3

๑๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางที่ ๒ คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ
MU-GE LOs
Sub LOs
MLO1 create & construct an argument
1.1 collect, analyse, synthesize data, & evaluate
effectively as well as identify, critique
information and ideas from multiple sources releand evaluate the logic & validity of
vant to issues/problems
arguments
MLO2 select & use techniques and
2.3 apply concept of process management to solve
methods to solve open-ended,
problems
ill-defined and multistep problems
MLO3 acquire specific strategies & skills 3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or
within a particular discipline and adapt
solutions within a particular framework
them to a new problem or situation
MLO6 act autonomously within context of
relationships to others, law, rules, codes,
and values
MLO7 apply ethical frameworks or principles
and consider their implications in his/her
decision-making and interacting with
others
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.

MLO9 collaborate and work effectively as
part of a student group/team member to
arrive at the team shared-goals in time

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship

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

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

๑๒

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

LOs:

1. Critical thinking &
1. create & construct an
Analysis: Use various
argument effectively as
sources and methods
well as identify, critique
to collect and manage and evaluate the logic &
data & informations
validity of arguments
and make a logical
judgement and decision to arrive at solu- 2. select & use techniques
tion or problem solvand methods to solve
ing relevant to realopen-ended, ill-defined
world issues/problems and multistep problems

2. Creativity & Innovation: Shows capability
to initiate alternative/
new ways of thinking,
doing things or solving
problems to improve
his/her or team solutions/results by applying the evidence-based
process management
concepts

Sub LOs:
1. identify concepts related to the context of learned issues/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
1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘realworld’ problems
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quantitative basis and multiple perspectives
3. apply concept of process management to solve problems
1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives
or ideas in the solution of a problem or question

3. acquire specific strategies
& skills within a particular
discipline and adapt them
to a new problem or situation
4. create a novel or
1. Create an original explanation or solution to the isunique ideas, question,
sues/problems
format, or product within 2. articulate the rationale for & consequences of his/her solutiona particular framework
identify opportunities & risk
3. implement innovation through process management approach
5. explore and situate
1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in difoneself in a new physical
ferent working environments
environment and intel2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire
lectual perspectives
knowledge and skills relevant to the problema or situation at
hand

๑๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา กาคคิดและวิเคราะหอยางใช"เหตุผล
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๔

Competences

LOs:

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

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

4. Communication:
communicate effectively and confidently
using oral, visual, and
written language

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

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Sub LOs:

1. demonstrate an understanding of the principles upon which
sustainable ecosystems and societies are built
2. identify the national & global challenges associated with current 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 1. identify ethical issues and recognize different viewpoint and
or principles and consider
ideologies
their implications in
2. guide & lead others
his/her decision-making
3. apply principle of ethical leadership, collaborative engageand interacting with othment, and respect diversity
ers
8. use a variety of means/ 1. communicate/present ideas effectively both oral & written
forms, proper to a range of audience groups, such as verbal
technologies to comdiscussion with peers, project report.
municate effectively and
purposefully- e.g., share 2. prepare a purposeful oral presentation designed to increase
knowledge, to foster understanding, or to promote change in
information/ knowledge,
express ideas, demonthe listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors.
strate or create individu- 3. prepare written documents to express ideas/solutions using
al & group product, etc.
different writing technologies, and mixing texts, data, and images.
4. demonstrate competence in a second or additional language
9. collaborate and work
1. collaborate effectively with others as a responsible team
effectively as part of a
member to achieve team goals in time
student group/team
2. interact with others respectfully, whether as a team member
member to arrive at the
or leader, to create a productive teamwork
team shared-goals in
time

๑๔

