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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา           หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

4000112 การคิดและการแกปั้ญหา 

 Thinking and Problem Solving 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6)               

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 .........................................................................ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน  

4.3 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน    

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�............... 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

 ไม่มี 

�.  สถานที�เรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์    

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

          ��  กรกฎาคม ���� 

  

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

    1. รู้หลกัการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชค้ณิตศาสตร์ 

    2. เขา้ใจความหมายของคิดและการแกปั้ญหา 

    3. สามารถนาํความรู้เกี�ยวกบั กระบวนการคิดและการพฒันาการคิด ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจาํวนั การแสวงหาความรู้และการวิเคราะหข์อ้มลูเพื�อการตดัสินใจ ไปใชใ้นการประยกุต์

แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

    4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาต่างๆได ้

 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เนื�องจากมีปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาจึงตอ้งปรับปรุงวิธีสอน และวิธีการประเมินผล  

 

 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

          รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและการพฒันาการคิด กระบวนการใชเ้หตุผล

และการสื�อสารเชิงตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั การเสริมสร้างทกัษะเชิงคณิตศาสตร์ การ

แสวงหาความรู้และการวิเคราะหข์อ้มลูเพื�อการตดัสินใจ การประยกุตใ์ชก้ระบวนการติดสินใจกบัการ

ดาํเนินชีวติ 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3 (3-0-6)               �� - �� - 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 

 

1. พุธ ��� ���� - � 

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []มีคุณธรรมจริยธรรม 

�. []รักและภาคภูมิใจในท้องถิ�น 

- สอนสอดแทรกทุกครั�งในการ

จัดการเรียนการสอนโดยการให้

แง่คดิ 

 

การเข้าเรียน   การส่งงาน    และ

การบ้าน  ตรงเวลาที�กําหนด 

สังเกตการแต่งกายของนักศึกษา

ถูกต้องตามระเบียบของทาง

มหาวิทยาลัย 
 

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี

ทางด้านคณิตศาสตร์ 

บรรยาย อภิปรายเนื�อหาวิชา 

และให้มี การทํางานกลุ่ม การ

นําเสนอรายงาน   และเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายมีการ

ประเมินระหว่างเรียนและหลัง

เรียน โดย      การสอบวัดความรู้ 

การรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองและการนําเสนอหน้าชั�น

เรียน การทําโครงงานและนําเสนอ

โครงงาน 

2 []นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

  

�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง เน้นการสอนแบบใฝ่รู้ และการ

เรียนแบบร่วมมือที�ให้ผู้ เรียนได้

ฝึกทักษะการคดิและการแก้ไข

ปัญหา ในระดับบุคคล 

โดยการสอบวัดความรู้ และ

ประเมินความก้าวหน้าของผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้สอน  

2 []สามารถคดิและแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 
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�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []ทํางานร่วมกับผู้อื�นได้ เน้นการเรียนแบบร่วมมือ  

 การเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีที� 

 การค้นคว้า และการนําเสนอ

ชิ�นงาน 

โดยการสังเกตของผู้สอน การทํา

กิจกรรมของนักศึกษา 

 การทํางานกลุ่ม การส่งงาน 

  

2 []เคารพสิทธิของผู้อื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที�ของตนเอง 

ต่อผู้อื�น และต่อสังคม  

�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []คดิวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่าง

เหมาะสม 

มีการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที�เน้นให้ผู้เรียนได้ 

ฝึกทักษะการสื�อสารระหว่าง

บุคคลทั�งการพูด การฟัง และ

การเขียน จัดประสบการณ์ให้

ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยทีี�

หลากหลาย  

ใช้วิธีการโดยการสังเกตของผู้สอน  

จากการนําเสนองาน 

 2 [สามารถใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารได้ 

3 []สามารถใช้เทคโนโลยอีย่างรู้เท่าทัน 

 

 

หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์

ผู้สอน ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ที�

สมัพนัธก์บั

กระบวนการคิด 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

2 

 

สมองกบัความคิด

และรูปแบบการคิด 

 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

3 

 

รูปแบบการคิด (ต่อ) 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 
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4 

 

-วิวฒันาการของ

ตรรกศาสตร์ 

-การใชเ้หตุผล

สาํหรับการสื�อสาร 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

5 

 

ภาษาเชิง

ตรรกศาสตร์สาํหรับ

การสื�อสาร 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

6 

 

ภาษาเชิง

ตรรกศาสตร์สาํหรับ

การสื�อสาร 

(ต่อ) 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

� สอบกลางภาค 

8 

 

อตัราส่วนและ

สดัส่วน 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

9 

 

ร้อยละ  

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

10 

 

ดอกเบี�ยและภาษี � - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

11 

 

-ความหมายของ

สถิติ  

-ความหมายของ

ขอ้มลู 

-ประเภทของขอ้มลู 

-การเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 
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12 

 

การสร้างตารางแจก

แจงความถี�ของ

ขอ้มลู 

การวดัค่าแนวโนม้สู่

ส่วนกลาง 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

13 

 

การวดัค่าแนวโนม้สู่

ส่วนกลาง(ต่อ) 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

14 

 

แนวคิดของ

กระบวนการการ

ตดัสินใจ 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

15 

 

เทคนิคการวิเคราะห์

และการหาผลลพัธ์

เพื�อการตดัสินใจ 

 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

�� เทคนิคการวิเคราะห์

และการหาผลลพัธ์

เพื�อการตดัสินใจ 

(ต่อ) 

� - บรรยาย  อภิปราย 

มอบหมายงาน 

ซกัถามนกัศกึษา  

ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

�� สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1) ส่งงานตามกาํหนด 

2 ) เขา้เรียนตรงเวลา 

3) ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้

4) เคารพความคิดเห็นของ

ผูอ้ื�น 

5) ช่วยเหลือเพื�อนและครู 

ประเมินระหว่าง

เรียน โดยการสังเกต

ของผูส้อน  การทาํ

กิจกรรมของ

นกัศึกษา   การส่ง

งาน การตรงต่อเวลา  

การแต่งกาย 

ความมีนํ�าใจ

ช่วยเหลือ  

สัปดาห์ที� 

�-�� 

�� % 

2 ความรู้     1. รู้หลกัการคิดและการ

แกปั้ญหาโดยใช้

คณิตศาสตร์ 

    2. เขา้ใจความหมายของ

คิดและการแกปั้ญหา 

    3. สามารถนาํความรู้

เกี�ยวกบั กระบวนการคิด

และการพฒันาการคิด

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์

ในชีวิตประจาํวนั การ

แสวงหาความรู้และการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อการ

ตดัสินใจ ไปใชใ้นการ

ประยกุตแ์กปั้ญหาใน

ชีวิตประจาํวนั 

    4. สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและแกปั้ญหาต่างๆ

ได ้ 
 

 

 

ใชว้ิธีการประเมิน

หลากหลายมีการ

ประเมินระหว่าง

เรียนและหลงัเรียน 

โดย      การสอบวดั

ความรู้ และนาํเสนอ

งานคน้ควา้ 

 

สัปดาห์ที� 

2-15 

35% 
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3 ทกัษะทางปัญญา  �. พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

�. สามารถคิดและแกปั้ญหา

อยา่งเป็นระบบ 

ใชว้ิธีการประเมิน

ระหว่างเรียน 

โดยการสอบวดั

ความรู้ 

ดูความกา้วหนา้ 

สัปดาห์ที� 

2-15 

35% 

4 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

1. ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

�. เคารพสิทธิของผูอ้ื�น มี

ความรับผิดชอบต่อบทบาท

หนา้ที�ของตนเอง ต่อผูอ้ื�น 

และต่อสังคม 

ใชว้ิธีการประเมิน

สังเกตของผูส้อน  

การทาํกิจกรรมของ

นกัศึกษา  

การทาํงานกลุ่ม 

สัปดาห์ที� 

2-15 

�% 

 

 

 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1. คิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขได้

อยา่งเหมาะสม 

2. สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารได ้

�. สามารถใชเ้ทคโนโลยอียา่ง

รู้เท่าทนั 

 

ใชว้ิธีการประเมิน

ระหว่างเรียน โดย

การสังเกตของ การ

ทาํกิจกรรมของ

นกัศึกษา การ

ทาํงานกลุ่ม และการ

นาํเสนองาน 

สัปดาห์ที� 

2-15 

�% 

 

 

หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

คณาจารยส์าขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ. ����. การคดิและการแก้ปัญหา. มหาวิทยาลยัราชภฎั

นครสวรรค.์ 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

        - 

 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

กุลชลี ไชยนนัตา 2539 กระบวนการตดัสินใจ. พิมพค์รั� งที� 1. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพป์ระยรูวงศ.์ 

สุคนธ ์สินธพานนท.์ พฒันาทักษะการคดิตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 9119 

เทคนิคพริ�นติ�ง. 

วีระ สุดสงัข.์ 2549. การคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

มลัลิกา  บุนนาค ���� สถิตเิพื�อการวจิยัและตดัสินใจ กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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นรวุฒิ นรศารทูล 2546. การกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตมานพ วราภกัดิ�  2549. ทฤษฎดีอกเบี�ย. สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ  

 

 

หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา  

 นกัศกึษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากบัผูส้อน 

  นกัศกึษากรอกแบบสอบถามที�ทีมผูส้อนสร้างขึ�น เพื�อการประเมินรายวิชา 

  นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา  

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศกึษา 

  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน 

 มีการกาํหนดวิธีการจากคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร 

  มีการสนบัสนุนการวจิยัในชั�นเรียน 

  มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา     

  การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต  สมัภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา หรืองานที�มอบหมาย 

  การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของรายวิชา 

   มีการแต่งตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา       โดย

ดูจากขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ  

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ปรับปรุงรายวิชา หรือทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของรายวิชาตามขอ้ที� 4 

 

 


