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รายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร

รายวิชา GED4002 การคิดและการตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561
มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
3. ประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุจารี ดําศรี
4.2 อาจารยผูสอน
- ผศ. สุรินทร สมณะ
- อาจารยสุจารี ดําศรี
อาจารย ดรอรรถกร ศักดา.
อาจารยอรวรรณ สืบเสน
ผศ. ดรสุรพล เนาวรัตน .
อาจารยถกล ศรีแกว
- อาจารย ดร. สิทธิโชค ทรงสอาด
อาจารยศุภชัย ดําคํา
อาจารย ดรป.ูริณชญาน วิสุทธิส์ ริ ิ
อาจารย จิราพร เสนจันทร
อาจารยกันยากร ออนรักษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตนและปลาย สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 1 หรือ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
1.1 การทํางานของสมองและความสามารถในการคิด
1.2 เขาใจหลักการ วิธีการ และแนวทางพัฒนาความสามารถในการคิดแบบตางๆ
1.3 เสริมสราง พัฒนาตนใหมีความสามารถในการคิดแบบตางๆ และสามารถสื่อสารความคิดสูบุคคลอื่นๆได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.4 เขาใจหลักการ วิธีการ และแนวทางการใชเครื่องมือชวยในการคิดและการตัดสินใจ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการสรางหรือเลือกใช
เครื่องมือประกอบการคิดและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ คุณคาของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบตางๆ เชน การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะหและการใชเหตุผล การคิดสรางสรรค เปนตน เทคนิควิธีและเครื่องมือใน
การคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสูบุคคลอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ
Techniques and tools for thinking and decisions making; and effective communication of
thoughts and ideas.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45

-

-

90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
6 ชั่วโมงตอสัปดาหที่ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน โดยอาจารยประจําวิชา
แจงเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู
(แตละดาน)

วิธีการสอน

1. กําหนดขอตกลงรวมกันในการเรียนใน
ประเด็น
- การเขาชั้นเรียน
- การแตงกาย
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
- การสงงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา
- การมีวินัยและซื่อสัตยตอตนเอง
ทั้งนี้จะตองกําหนดเกณฑและคาน้ําหนัก
ใหนักศึกษาทราบทั่วกัน
2. มอบหมายงานหรือกิจกรรมรายบุคคล
และรายกลุม รวมกันอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. ความรู
1. การมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
2.1 มีความรูความเขาใจใน
ผูสอนบรรยาย
หลักการ ขอเท็จจริง เรื่องศึกษา 2. วิเคราะหกรณีศึกษาและมอบหมายให
และสามารถประยุกตใชใน
ศึกษาคนควาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ
ชีวิตประจําวันได
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษากับ
2.2 สามารถบูรณาการความรู นักศึกษา นักศึกษากับวิทยากรผูมี
ความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อ ประสบการณ
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
4. ศึกษาปญหา นําเสนอผลและแนว
อยางมีความสุข
ทางการแกปญหา
3. ทักษะทางปญญา
จัดกิจกรรมหรือกรณีศึกษาในสถานการณ
3.1. สามารถคิดอยางเปนระบบ ที่เกี่ยวของกับขอมูล ปญหาภายใน
3.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห
มหาวิทยาลัย ปญหาสังคมภายนอก
สังเคราะหและประเมินคา
มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมการวิเคราะห
3.3 สามารถคิดอยางมี
เนื้อหา โครงสราง และความสัมพันธ เพื่อ
วิจารณญาณ
สงเสริมใหนักศึกษาสามารถใชดุลพินิจดวย
3.4 มีทักษะในการวางแผนงาน ความรู การตัดสินใจดวยความเฉลียว
และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ฉลาด การใชเหตุผลในการแกปญหาและ
3.5 สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง การกํากับการกระทํา ทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
และประยุกตใชความรูไดอยาง โดยใชมาตรฐานทางปญญา
สอดคลองกับสถานการณ
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจ
และกระตือรือรนในการเรียนรู
1.2 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน
อดทน ควบคูกับการใชสติปญญา
ในการแกปญหาและมีความ
รับผิดชอบ

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาตามประเด็นที่ไดตกลงไว
เชน การเขาชั้นเรียน การแตงกาย
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
การสงงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา
และการมีวินัยและซื่อสัตยตอตนเอง
2. ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมายรายบุคคลและรายกลุม

1. ประเมินจากผลการสอบกลาง
ภาคการศึกษา และผลการสอบ
ปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากผลงานและการ
นําเสนอผลงานจากการศึกษา
คนควา
3. ประเมินจากใบงาน/ใบกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
1. ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาตามประเด็นที่ไดตกลงไว
2. ประเมินจากผลการสอบกลาง
ภาคการศึกษา และผลการสอบ
ปลายภาคการศึกษา
3. ประเมินผลงานและการนําเสนอ
ผลงานจากการศึกษาคนควา
4. ประเมินจากการบันทึกผลการ
เรียนรูและการสะทอนผลหลังจาก
ทําโครงงานหรืองานวิจัยโดยผูเรียน
และผูสอน

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงาน
และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีการ
ทํางานเปนกลุมเพื่อศึกษาปญหา
สถานการณในชีวิตประจําวันซึ่งเปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. มีทักษะในการใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติ
ประยุกตตอการแกไขปญหา
ตางๆไดอยางสรางสรรค
5.2 มีทักษะการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
5.3 มีทักษะการคิด การให
เหตุผลและการใชตรรกศาสตรใน
การสรุปความตางๆ

1. การมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
ผูสอนบรรยาย
2. จัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดมี
โอกาสจัดกระทําขอมูล สรุปผล
ตีความหมาย และ/หรือตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้สามารถประมวลผลและ
นําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
อื่นๆ

1. ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม
3. ประเมินจากบันทึกผลการเรียนรู
และการสะทอนผลหลังจากทํา
กิจกรรม
4. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบสําหรับใหผูเรียน
ประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
1. ประเมินจากการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายและวิธีการนําเสนอ
ผลงาน
2. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

1-2

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับสมอง
1. กลไกของสมอง
2. การเสริมสรางศักยภาพของสมอง

3-4

ทักษะการคิดพื้นฐาน 1
1. เหตุผลของการฝกทักษะการคิด
2. กติกาการฝกทักษะการคิดเพื่อ
พัฒนาตน
3. ทักษะการคิดพื้นฐาน

6

5-6

ทักษะการคิดพื้นฐาน 2
1. การคิดละเอียดชัดเจน
2. การคิดอยางมีเหตุผล
3. การคิดกวางและรอบคอบ
4. การคิดไกล
5. การคิดลึกซึ้ง
6. การคิดดี คิดถูกทาง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
-บรรยาย
-ศึกษากรณีศึกษา วิเคราะห
และอภิปรายกลุม
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ทําแบบฝกหัด
-บันทึกผลการเรียนรูและ
แนวทางพัฒนาตน
-บรรยาย
-ศึกษากรณีศึกษา วิเคราะห
และอภิปรายกลุม
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ทําแบบฝกหัด
-บันทึกผลการเรียนรูและ
แนวทางพัฒนาตน
-สะทอนผลหลังการเรียนรู
-บรรยาย
-ศึกษากรณีศึกษา วิเคราะห
และอภิปรายกลุม
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ทําแบบฝกหัด

ผูสอน

สัปดาหที่
7-8

9-11

12-13

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช
ตรรกศาสตร
6
-บรรยาย
1. ตรรกศาสตรกับความสามารถ
-ศึกษากรณีศึกษา
ดานสติปญญา
วิเคราะหและอภิปรายกลุม
2. หลักการของตรรกศาสตร
-ปฏิบัติกิจกรรม
3. ศึกษาการอางเหตุผลเชิงอุปนัย
-ทําแบบฝกหัด
4. ศึกษาการอางเหตุผลเชิง
-บันทึกผลการเรียนรูและ
นิรนัย
แนวทางพัฒนาตน
-สะทอนผลหลังการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
9
-บรรยาย
1. ขอมูลและการจัดระเบียบขอมูล
-ศึกษากรณีศึกษา
2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
วิเคราะหและอภิปรายกลุม
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ทําแบบฝกหัด
-บันทึกผลการเรียนรู
-นําเสนอหัวขอ แผนงาน
โครงงานพิเศษหรืองานวิจัย
และรวมอภิปราย
ทางเลือกและการตัดสินใจ
6
-บรรยาย
1. ปญหาและการตัดสินใจ
-ศึกษากรณีศึกษา
2. การตัดสินใจตามความคาดหวัง
วิเคราะหและอภิปรายกลุม
ทางคณิตศาสตร
-ปฏิบัติกิจกรรม
-ทําแบบฝกหัด
-สะทอนผลหลังการเรียนรู
-รายงานความกาวหนาและ
ผลการเก็บรวบรวมขอมูล
ของโครงงานพิเศษหรือ
งานวิจัย

ผูสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

14-15

การแขงขันและการตัดสินใจ
1. แนวคิดเบื้องตนของทฤษฎีเกม
2. การแขงขันและการตัดสินใจ
ตามทฤษฎีเกม

16

สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช
6
-บรรยาย
-ศึกษากรณีศึกษา
วิเคราะหและอภิปรายกลุม
-ปฏิบัติกิจกรรม
-คนควารายงานและ
นําเสนอผลงานทั้งกลุมและ
เดี่ยว
-ทําแบบฝกหัด
-นําเสนอชิ้นงานโครงงาน
พิเศษหรืองานวิจัย
-

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. การเขาชั้นเรียน การสงงาน
2. กระบวนการทํางานและผลงานที่ไดรับมอบหมาย
- รายบุคคล
- รายกลุม (กระบวนการทํางาน 10% + ผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 10%)
3. สอบกลางภาค
4. สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน

ตลอดภาคการ
ศึกษา

5%
25%
20%

8
16

20%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ประสิทธิ์ ทองแจม (2556). การคิดและการตัดสินใจ. สุราษฎรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คัตสึมิ นิชิมูระ (2549). คิดอยางมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
เบลลันกา, เจมส (2554). ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : โอเพนเวิลดส
ทวี ลักษมีวัฒนา (แปล) (2545). คิดแบบ Genius. กรุงเทพฯ : Be Bright Books.
บรรจง อมรชีวิน (2554). Thinking School สอนใหคิด. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.
เทอรรี ฮอรน และ ไซมอน วูตตัน (2554). เหลาสมอง. กรุงเทพฯ : มิลเลนเนียม มายด.
ภาควิชาคณิตศาสตร (2548). การคิดและการตัดสินใจ. สุราษฎรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อปรับปรุงการสอน และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน เชนการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบจากขอสอบ หรืองาน
ที่ไดรับมอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปตามขอมูลจากการประเมิน
ผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ..............................................................................
(นางสาวสุจารี ดําศรี)

