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 ความเป็นมา :  ในการแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษาทุกปีที่ผ่านมา สิ่งที่มักพบ

                          เสมอคือ ทีมที่แพ้มักมขี้ออ้างว่ากรรมการไม่ยุติธรรม ตัดสิน

                          ผิดพลาด คู่แข่งขันด้อยกว่าแต่โชคช่วย ไม่ยอมรับผลแข่งขนั

ประเด็นความคิด :  การพัฒนาความคิดคุณธรรมด้านความมีน้้าใจนักกีฬา

ปัญหาชวนคิดในการพัฒนาวิธีคิด :  
      (1) คิดอย่างไรให้เกิดการปลกูฝังความคิดของการมีน้้าใจนักกีฬา 
      (2) ใช้พื้นฐานความคิดแห่งการมีน้้าใจนักกฬีาเป็นส่วนหนึ่งในการ
        การด้าเนินชีวิต    ( ให้นักศึกษาระดมความคิดและอภิปราย )



นักศึกษาดูวิดีโอต่อไปนี้อย่างตั้งใจ  
แล้วสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิดีโอนี้
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 Identify and evaluate premises and 
conclusions in an argument;

 Acknowledge and clarify uncertainties, 
vagueness, equivocation, and 
contradictions; 

 Distinguish between facts and values;

 Recognize and assess assumptions;

 Distinguish source reliability or 
unreliability; and

 Recognize and understand conceptual 





 Highlight the main ideas as you read. If most 
of the text is highlighted you are not reading 
critically.

 Join a study group and see if your main idea 
is the same as fellow group member’s.

 Dialogue with yourself to identify the main 
idea of your reading.

 Try to state the main idea in your own 
words.



Restate the points made in a 

discussion with another student to 

see if you’ve understood him or 

her.

 Focus on what a speaker is saying 

and listen for key points.

While listening, make note of 

anything you find confusing, and 

ask about it later.



 Summarize, in your own words, 

what you’re  going to write about.

 Put your writing away for a day 

and then     reread it.

Ask yourself if you understand 

the most important points?

Ask a friend for input.



Maintain clear and accurate logic.

 Avoid ambiguous statements.

 Listen to yourself for any personal 

biases.

 Practice in front of a small group and 

ask for feedback.
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นักศึกษาดูวิดีโอต่อไปนี้อย่างตั้งใจ  
แล้วสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิดีโอนี้
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  จงใช้กระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ หาข้อสรุปให้ได้ว่า
  หลักการในการเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางขนาด 9 X 9 
  แล้วท้าให้ผลบวกตามแนวนอน แนวต้ัง และ แนวทแยงมมุ
  มีค่าเท่ากับ 15 เสมอ
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เลือกเพียง 1 ประเด็นต่อไปนี้ 
       (1) สันติภาพ      (4) สิทธิมนุษยชน
    (2) ความเมตตากรุณา      (5) ความรับผิดชอบต่อสังคม
    (3) ความกตัญญูกตเวที      (6) ความดี



      ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
(1) นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิ่มข้ึน 
(2) นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น 
(3) นักศึกษามีแนวทางในการน้าความรู้และการเรียนรู้
     ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันหรือไม่ อย่างไร
(4) นักศึกษามีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไป ที่อาจส่งผลต่อการ
     เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา



(1)  อ่านล่วงหน้าให้พอที่จะจับใจความและสรุปคร่าวๆ เกี่ยว
      กับความคิดสร้างสรรค์และวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ได้
        (ศึกษาจาก เอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต ฯลฯ…)
(2)  จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องความมี
      น้้าใจนักกีฬาที่ผ่านมา  ถ้าจะคิดแบบการคิดสร้างสรรค์ 
      นักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไร  


