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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GESC102 การคิดและการตรวจสอบเหตุผล  

                               (Thinking and Deliberation) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวทิย-์คณิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามค าสั่ง 339/2554  โดยมหาวทิยาลยัราช

ภฏัเพชรบูรณ์  และไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. รู้หลกัการและเขา้ใจกลไกการท างานของสมองมนุษย ์
2. ฝึกทกัษะการคิดและอธิบายกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ได ้   
3. อธิบายและตรวจสอบเหตุผลตามกระบวนการคิดเชิงตรรกะได ้
4. อธิบายและตรวจสอบเหตุผลตามกระบวนการคิดแบบอุปนยัได ้
5. อธิบายและตรวจสอบเหตุผลตามกระบวนการคิดแบบนิรนยัได ้
6. อธิบายและตรวจสอบเหตุผลตามกระบวนการคิดแบบมีวจิารณญาณได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อให้สอดคล้องกบัสาระวิชาในกรอบมาตรฐานหลกัสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวด

 ศึกษาทัว่ไปและเปิดโอกาสใหแ้ต่ละหลกัสูตรไดเ้ลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาก

 ข้ึน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค ์กระบวนการแสวงหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ความคิดเชิงตรรกะและการให้เหตุผล ก าหนดการเชิงเส้น และ   การประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา

ในชีวิตประจ าวนัด้วยแนวคิดเร่ืองกระบวนการคิด ได้แก่ รูปแบบการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ 

กระบวนการคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั กระบวนการคิดให้เหตุผลแบบอุปนยั กระบวนการคิดให้

เหตุผลแบบนิรนยัและกระบวนการคิดวจิารณญาณ 

 Study of principles and processes of human thinking. Process of scientific knowledge. Creative 

thinking. Logical thinking and reasoning. The reason for the review process of Logical Thinking. The reason for 

the review process of Inductive Thinking. The reason for the review process of Deductive Thinking. And review 

the reasons for the Critical Thinking process. The concept of the process based model of thinking and styles of 

thinking. Thought process to be applied in everyday life. 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

36 ชัว่โมง 
  

มี              มี (แทรกในชัว่โมง
บรรยาย) 

72 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   มี

ความรับผดิชอบ  มีความสามคัคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิยั 
1.1.2 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้ 
1.1.3 มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา

ในการแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผดิชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
1.1.4 มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  กตญัญูรู้คุณ  ประหยดั  สุขมุ  รู้จกักาลเทศะ เป็นคนดี  และด าเนิน

ชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.5 มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
1.1.6 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสงัคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่ง

กายท่ีเหมาะสม 
1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

1.2.1 ก าหนดใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั  เคารพในกฎระเบียบของ
 มหาวทิยาลยั  เช่นการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา  แต่งกายตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  การยกยอ่งผูท่ี้
 ท าดีใหส้าธารณชนไดรั้บรู้หรือให้รางวลัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

1.2.2 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามโอกาสอนัควรเพื่อเนน้ย  ้าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ  เขา้ถึงคุณธรรมจริยธรรม
 ท่ีตอ้งการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การเขา้ชั้นตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและครบถว้น  การ

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งผูมี้ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอ่ย  สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี

เป็นไปอยา่งสุจริต 
1.3.3 ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีแสดงถึงความมีวนิยั  ความพร้อมเพรียง  ความ

เป็นน าและผูต้ามท่ีดี  ความเอ้ืออาทรเพื่อน ความรักสามคัคีและความเป็นผูมี้ความกตญัญู  สุภาพ
อ่อนนอ้ม 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวิตประจ าวนั  
2.1.2 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ

ด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยใชรู้ปแบบการคิดและทกัษะ
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอยา่งมีเหตุผล 

2.1.3 มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้อยา่งมีเหตุผล โดยใชก้ระบวนการคิดเชิงตรรกะ กระบวนการคิดแบบอุปนยั กระบวนการ
คิดนิรนยั และกระบวนการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

2.1.4 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
2.2 วธีิการสอน 

2.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยจดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนเขา้กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวชิาท่ีสอนไดอ้ยา่ง
กลมกลืน 

2.2.2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
2.2.3 จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ัมผสักบัวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการปลูกฝัง ตามโอกาสอนัควร  อาจกระท าดว้ยการเชิญวทิยากรมา
สาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียน  หรือดว้ยการน าผูเ้รียนไปศึกษาดูงาน  ณ  แหล่งเรียนรู้ท่ีวทิยากร
ประจ าอยู ่

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 ประเมินดว้ยการสอบยอ่ย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 
2.3.2 ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของรายวชิาท่ีเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2.3.3 ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคแ์ลว้น าเสนอผูส้อนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
3.1.2 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3.1.3 มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3.1.4 สามารถท าความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยประยกุตค์วามรู้เพื่อ

แกปั้ญหาได ้
3.1.5 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได ้
3.1.6 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.1.7 พฒันาความสามารถและทกัษะในการวางแผนงาน และปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวไ้ดโ้ดยการ

ยอมรับในการวางเง่ือนไขจ าเป็น และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ประกอบการใหเ้หตุผล
อยา่งมีวจิารณญาณ 

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์  ใคร่ครวญ

ดว้ยเหตุผล  และมีวจิารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึกแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  จดัสถานการณ์จ าลอง
ใหผู้เ้รียนฝึกตดัสินใจ เป็นตน้ 

3.2.2 จดัการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบติัดว้ยการแสดงบทบาทสมมุติ  ออกศึกษานอก
สถานท่ี เพื่อฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พดูคุยกบัผูมี้ประสบการณ์แลว้สรุปเป็นสาระความรู้  แนวคิด  
ขอ้คิดท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสังเกตตั้งค  าถาม สืบคน้ คิด

วเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดบั 
3.3.2 ประเมินดว้ยการพดูรายงานผลการวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตวัอยา่ง  บทบาท

สมมติ  บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ท่ีอ่านต่อหนา้ชั้นเรียน 
3.3.3 ประเมินดว้ยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุมีผล  โดย

ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลงานนั้น 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูอ่ื้น 
4.1.2 พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
4.1.3 พฒันาทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงต่อเวลา 
4.1.4 พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ในสังคม 
4.1.5 พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
4.1.6 มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ  และเสียสละ 

4.2. วธีิการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความ

รับผิดชอบ  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ปรับตวัและยอมรับ
ความแตกต่างของคนในสังคม 

4.2.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้ เช่น  ท างานกลุ่ม การ
แสดงบทบาทสมมุติร่วมกนั การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นตน้ 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน 
4.3.2 สร้างแบบประเมินทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ส าหรับให้ผูเ้รียน

ประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.1.2 พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
5.1.3 ทกัษะในการใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยกุตต่์อการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.1.4 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็น

รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
5.1.5 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.1.6 พฒันาทกัษะในการเผยแพร่ผลงาน 
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5.2. วธีิการสอน  
5.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดวัยการจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสใชส้ถิติพื้นฐาน

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  พร้อมกบัน าเสนอดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.2.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม

และไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั  ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
5.3. วธีิการประเมินผล 

5.3.1 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ความคิด  ความเขา้ใจผา่นส่ือเทคโนโลยแีบบต่าง ๆ   
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยใีนระหวา่งร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน หรือขณะร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศการเรียนรู้ (Pre-school) 
  -  แนะน าการเรียนและการประเมินผล 
  -  แนะน าแหล่งเรียนรู้และเอกสารการ 
     คน้ควา้ 
  -  วเิคราะห์ความรู้พื้นฐานผูเ้รียน 
  -  วเิคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ผูเ้รียน 
 

3 
 

บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

2 สมองและกลไกของสมองมนุษย์ 
1. สมองและกลไกทางสมอง 
2. สมองและการพฒันากระบวน 

การคิด 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

3 สมองและกลไกของสมองมนุษย์ (ต่อ) 
1. รูปแบบการคิดและทกัษะการคิด 
2.   กระบวนการคิดต่าง ๆ 
 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 



 มคอ.3   

 
 

11 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4 ตรรกะและการให้เหตุผล 
1. ขอ้ความทางตรรกศาสตร์ 
2. เง่ือนไขทางตรรกศาสตร์ 

  

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

5 ตรรกะและการให้เหตุผล (ต่อ) 
1. การวางเง่ือนไขสมมูล 
2. การวางเง่ือนไขสัจนิรันดร์ 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

6 การให้เหตุผลแบบอุปนัย 
1. หลกัการคิดแบบอุปนยั 
2. ทกัษะการใหเ้หตุผลอุปนยั 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

7 การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
1. หลกัการคิดแบบนิรนยั 
2. ทกัษะการใหเ้หตุผลนิรนยั 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

8 สอบกลางภาค - - รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

9 การให้เหตุผลแบบวจิารณญาณ 
1. หลกัการคิดแบบวจิารณญาณ 
2. ทกัษะการใหเ้หตุผลวจิารณญาณ 

 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

10 การคิดโดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
      1.   หลกัการคิดตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
      2.   ทกัษะการใหเ้หตุผลตาม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

11 การน าเสนอกลุ่มย่อย 
       กรณีศึกษา 
     -  น าเสนอดว้ยการอภิปรายกลุ่ม  
     (Group presentation) 
 

3 อภิปรายกลุ่ม  
Individual presentation 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

12 การน าเสนอกลุ่มย่อย (ต่อ) 
      กรณีศึกษา 
  -  น าเสนอดว้ยการอภิปรายกลุ่ม  
     (Group presentation) 

3 อภิปรายกลุ่ม  
Individual presentation 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวติประจ าวนั  

1. หลกัการสร้างตวัแบบเชิงเส้น 
2.   ตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

14 ก าหนดการเชิงเส้น 
     1.   ตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้นท่ีมี
ค าตอบ 

2. การหาค าตอบตวัแบบโปรแกรม 
เชิงเส้นแบบต่าง ๆ 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

15 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการ
แก้ปัญหาในชีวติประจ าวนั  

1. การประยกุตโ์ปรแกรมเชิงเส้น 
2.   การหาค าตอบ                               

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 

16 สอบปลายภาค - - รายช่ือผูส้อน 
ตามค าสั่ง 339/2554 
ลงวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2554 
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 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที่                ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.3, 2.3, 3.3 สังเกตและจดบันทกึ 
- การเขา้เรียน 
- การตรงต่อเวลา 
- การรับผิดชอบต่องานท่ี
มอบหมาย 

2 - 7 
14 - 15 

20 % 

2 2.3, 3.3 สอบกลางภาค 8 20 % 
3 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 

สังเกตและสอบปากเปล่า 
- การน าเสนอ 
- การส่ือความหมาย 
- การแสดงเหตุผลจากการ
อภิปรายและน าเสนอ 

12 - 13 

20 % 

4 2.3, 3.3 สอบปลายภาค 16 40 % 
 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 [1] ชยัณรงค์ ขนัผนึก. (2553). การคิดและการตรวจสอบเหตุผล. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์:
เพชรบูรณ์กอบป้ี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 [2] ชยัณรงค ์ขนัผนึก. (2550). การคิดและการตดัสินใจ. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์:  โรงพิมพแ์สง
ศิลป์  จงัหวดัเชียงใหม ่
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 [3] แบบฝึกทกัษะการให้เหตุผล 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 [4]  http://www.pcru.ac.th/4000106/index.htm 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
          1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน                                                                   
          1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน                                                                   
          1.3  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา                                                                   
          1.4  ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          2.1  สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมการสอน                                                                     
          2.2  ผลการสอบ                                                                                                             
          2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
             หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี                                                                           
 3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน                                                                              
 3.2  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาได ้ ดงัน้ี                                 
          4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ี
ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร                                                                                                            
          4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงานวธีิการใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี                                                                        

5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้4  
5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา 
จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


