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เอกสารการสอน  

วชิา 121-103 ตรรกศาสตร์และทักษะการคดิเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
สัปดาห์ที่  11/15  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ช่ือผู้สอน  

(1) ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์  
(2) ดร.บุญส่ง หาญพานิช  

(3) อาจารย ์วทูิร วิริยพิพฒัน์ 

นักศึกษาคณะ : เภสัชศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์  

หัวข้อเร่ือง :  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

วตัถุประสงค์  
 

 1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจถึงการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้ 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไปใชใ้นการวิเคราะห์  
  สังเคราะห์ และ สรุปผลปัญหาได ้รวมทั้งสามารถ เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ได ้ 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไปเป็นพื้นฐานส่วนหน่ึง  
 ในการด าเนินชีวิต 

 

เอกสารอ้างองิ  
  
รศ.พญ.ศสัณีย ์ฉตัรคุปต ์และ อุษา ชูชาติ. 2544. ฝึกสมองให้คดิอย่างมวีจิารณญาณ.  

ไดรั้บทุนสนบัสนุนของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
Bahram Maskanian . 1992. What Is Rational Critical Thinking.  

 http://www.venusproject.com/ecs/to_think.html 

Critical Thinking Standards : http://www.bsu.edu/web/latracey/PBL/criticalthink.htm 

 
 
 
 

http://www.venusproject.com/ecs/to_think.html
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รายละเอยีดเน้ือหา 

 1. ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

 2. ประโยชน์ของการใชก้ารคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

 3. ทกัษะพื้นฐานของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

 4. มาตรฐานการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

 

 

ในแต่ละสัปดาห์ ใชก้ระบวนการสอน 5 ขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  การน าเขา้สู่บทเรียน  
 2   การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
 3.   การสรุปและขยายผลประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้และการใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 4.   การน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อนในคร้ังก่อน  
 5.   การมอบหมายงานโดยผูส้อนส าหรับคร้ังต่อไป  
 

 ในการเรียนการสอน ผูส้อนใชว้ิธีการบรรยาย และให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเป็นรายบุคคล และ
เป็นกลุ่ม ส าหรับกลุ่มนั้นใชก้ระบวนการคิดแบบ brainstormming and discussion  ในบางกรณีอาจ
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จ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วย โดยอาจารยผ์ูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้รรยาย ติวเตอร์  ป็น
โคช้ และ เป็นพี่เล้ียง  ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
  1. ในการน าเข้าสู่บทเรียนผูส้อนตรวจสอบก่อนว่านักศึกษาได้อ่านหนังสือหรือ
คน้ควา้มาล่วงหนา้ ตามท่ีผูส้อนมอบหมายให้ในสัปดาห์ก่อนหนา้ท่ีแลว้ มากนอ้ยแค่ไหน (ใชเ้วลา 
ประมาณ  20 นาที) 
  2. ท าการ Pre-Test  เพื่อทดสอบและวดัความรู้ พื้นฐานเดิมเก่ียวเรืองท่ีจะเรียนรู้ใน
สัปดาห์น้ี    (ใชเ้วลา ประมาณ 20 นาที) 
  3. เปิดประเด็นด้วยตวัอย่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้ให้ผูเ้รียนขบคิดและเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหา  (ใชเ้วลา ประมาณ  20 นาที)  

  4. ผูส้อนโยงเขา้สู่เน้ือท่ีจะสอนในสัปดาห์น้ี โดยกระตุน้ด้วยค าถามและใช้ส่ือการ
สอนเป็นเคร่ืองมือช่วย เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (ใชเ้วลา ประมาณ 60 นาที) 
  5.   ผูส้อนมอบหมายงานให้ผูเ้รียนซ่ึงแบ่งเป็น5 กลุ่ม ระดมความคิด อภิปราย สรุปผล 
และน าเสนอ โดยใชเ้วลาในการในการระดมความคิด อภิปราย และสรุปผล  40 นาที   
  6. ใหแ้ต่ละกลุ่ม น าเสนอกลุ่มละ 10 นาที รวม 50 นาที  
  7.  ท าการ Post -Test เพื่อทดสอบและวดัความรู้ความเข้าใจ เก่ียวเรืองท่ีเรียนรู้ใน
สัปดาห์น้ี (ใชเ้วลา ประมาณ 20 นาที)  
 

ส่ือการสอน  
 1. LCD  
 2. Notebook Computer  
 3.  Power Point Presentation  
 4. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส าหรับนกัศึกษา  
 5.   ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ืองต่อในชั้นเรียน  
 6.  โปรแกรม Mind Mapping  และ คู่มือการใช ้ 
 7.   คลิปชาร์ตแบบมีขาตั้ง 5 ชุด  
 8.   วดีิโอประกอบการสอน  
   

การวดัและประเมนิผลการสอน  
 1.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1 ประเมินการมีร่วมในชั้นเรียน  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงาน 
  1.3 ประเมินการแสดงออกถึงพฤตกรรมท่ีดีงาม  
 2. ทกัษะดา้นความรู้ 
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  2.1 ประเมินคะแนน  Pre-test และ Post-test 
  2.2 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.3 ประเมินคะแนนแฟ้มสะสมงาน ท่ีเก็บบนัทึกผลงานเด่ียวและกลุ่ม ท่ีไดรั้บ 
   มอบหมายขากผูส้อน 

2.4 ประเมินคะแนน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในรูปแบต่างๆ  
3. ทกัษะดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 ประเมินทกัษะการคิดและตอบค าถาม การอภิปรายแสดงความเห็นและการน าเสนอ 
3.2 ประเมินทกัษะการรู้จกัเช่ือมโยงความรู้  

4. ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4.2 ประเมินความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งระดบับุคลและทีม 
4.3 ประเมินผลการประเมินโดยตวัผูเ้รียนเองและโดยเพื่อน เฉพาะในส่วนท่ีเกียวขอ้งกบั

ความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบ  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ประเมินรูปแบบการจดัท ารายงาน  
5.2 ประเมินการน าเสนอรายงาน 
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แบบฝึกหัด  
 

แบบฝึกหัดคร้ังที ่……/2553 
 

ช่ือนักศึกษา……………………… รหัสประจ าตัว…………….. 

 

(1) นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิม่ขึน้  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

(2)  นักศึกษาเกดิการเรียนรู้อะไรเพิม่ขึน้  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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(3)  นักศึกษามแีนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  
      หรือไม่ อย่างไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

(4)  นักศึกษามทีศันคติอะไรทีเ่ปลีย่นไปทีอ่าจส่งผลต่อการ เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ 
      นักศึกษา 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษาในช้ันเรียน 
 

ช่ือนกัศึกษา……………………………………เลขท่ี………… เลขประจ าตวั…………….……………… 

สาขาวชิา…………………………………………………….... คณะ……………………….……………. 

ตารางเรียนประจ าวนั.......................................เวลา...........................................หอ้งเรียน........................... 
สปัดาห์ท่ีประเมิน ............................. วนัท่ี......................เดือน...................ปี พ.ศ.......................... 
 

เร่ืองทีเ่รียนในสัปดาห์นี้ ..................................................................................................... 
 
 

รายทีป่ระเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ / ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก  
(3) 

ปานกลาง (2) น้อย 

(1) 

1.   นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน    

2.  นกัศึกษามีความพอใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน    

3.  นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จากการเรียนในชั้นเรียน    

4.  นกัศึกษาไดมี้การอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนหรือเก่ียวขอ้งมาแลว้ล่วงหนา้    

5. นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกหดั       

6. นกัศึกษาไดมี้การใชอิ้นเตอร์เน็ตและคอมพิเตอร์ในการเรียน    

7. นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน    

คะแนนรวม    

ค่าเฉลีย่ 

( คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 7) 

_          
x      ....................

7
= =  

 

 

คร้ังที่ ….. 


