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เอกสารการสอน  

วชิา 121-103 ตรรกศาสตร์และทักษะการคดิเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
สัปดาห์ที่  13/15  

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

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

(3) อาจารย ์วทูิร วิริยพิพฒัน์ 

นักศึกษาคณะ : เภสัชศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์  

หัวข้อเร่ือง :  การคิดเชิงมโนทศัน์และการคิดเชิงบูรณาการ  

วตัถุประสงค์  
 

 1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจถึงการคิดเชิงมโนทศัน์และเชิงบูรณาการ 
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายการคิดเชิงมโนทศัน์และเชิงบูรณาการได ้ 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าการคิดเชิงมโนทศัน์และเชิงบูรณาการ ไปใชใ้นการวเิคราะห์  
  สังเคราะห์ และ สรุปผลปัญหาได ้รวมทั้งสามารถ เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ได ้ 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน า การคิดเชิงมโนทศัน์และเชิงบูรณาการ   ไปเป็นพื้นฐานส่วน 
  หน่ึง ในการด าเนินชีวติ 
 

เอกสารอ้างองิ  
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รายละเอยีดเน้ือหา 

 1. ความหมายและคุณลกัษณะของมโนทศัน์การคดิเชิงมโนทศัน์  

 ความคดิเชิงมโนทัศน์
หมายถึง  การประสานข้อมูลทั้งหมดที่มอียู่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เข้าด้วยกันโ ดยไม่

ขัดแย้ง การคิดเชิงมโนทศัน์เป็นการมอบภาพต่างๆ ให้มคีวามสอดคล้องกันให้เป็นภาพ
ที่คมชัด กระชับสามารถอธิบายได้ เป็นการคิดรวบยอด   สร้างกรอบความคิดให้ชัดเจน  
สามารถถ่ายทอดออกไปได้    (เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2545)

ความคดิรวบยอด
หมายถึง ความรู้อย่างชัดเจนสมบูรณ์ว่า วตัถุ ปรากฏการณ์ และภาวะต่างๆ ที่อยู่

ในจ าพวกเดียวกันนั้น มสีมบัติมอีะไรร่วมกันบ้าง (ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย)
 

2. วธิีการสร้างมโนทศัน์ 

  

(1) การเป็นนกัสังเกต 
(2) การตีความ 
(3) การเปรียบเทยีบระหว่างข้อมูลทีไ่ด้รับมากับกรอบความคดิเดมิ

- สามารถเปรียบเทยีบความแตกต่าง/เหมือนกันในรายละเอียด
- สามารถแยกมโนทศัน์หลัก - มโนทศัน์ย่อยได้

(4) การปรับกรอบมโนทศัน์ใหม่ 
- การปรับกรอบเพิ่มในรายละเอียดมากขึน้
- การขยายกรอบความคดิออกไปแนวข้างมากขึน้

(5) การรับกรอบความคดิใหม่เข้ามาทั้งหมด
(6) การสร้างมโนทศัน์ใหม่ทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน

 

 3. แผนภูมรูิปแบบการคดิเชิงมโนทศัน์ 

New Sub 
Concepts

New Main 
Concept (A) 

Old Main 
Concept (B) 

Perception (Out-In)
Things, Events, Phenomenons

Sub Concept (A)
(In-Out)

Sub 1, Sub 2, Sub 3, …

Sub Concept (B)
(In-Out)

Sub 1, Sub 2, Sub 3, …

( บุญส่ง หาญพานิช, 2553 )

New Main 
Concept (C) 
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4. ความหมายและคุณลกัษณะของการคดิเชิงบูรณาการ 

 การคิดเชิงบูรณาการ คือการคิดท่ีความสามารถเช่ือมโยงแนวคิด หรือองคป์ระกอบต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้หาแกนหลกัไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่ออธิบาย หรือให้เหตุผลสนบัสนุนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง              

      ( เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549 )  

 การคิดเชิงบูรณาการ คือการคิดใหค้รบจนจบเร่ือง เม่ือเร่ิมตน้จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งคิด
ไปขา้งหนา้วา่เร่ืองนั้นจะลงเอยอยา่งไร จบอยา่งไร และคิดถอย หลงักลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ตามล าดบั
ของเหตุการณ์ท่ีควรจะเป็น เม่ือถึง จุดเร่ิมตน้แลว้ จึงค่อยกลบัไป ขา้งหนา้อีกคร้ังหน่ึง                (วร   

       (  ชัย เยาวปาณ,ี 2552 ) 

 Integrative thinking is the ability to constructively face the tensions of 
opposing models, and instead of choosing one at the  expense of the other, generating a 
creative resolution of the tension in the form of a new model that contains elements of 
the  individual models, but is superior to each.  

                                                                       ( Roger Martin and Hilary Austen, 1999 ) 

5. กระบวนการคดิเชิงบูรณาการ 

 

By Roger Martin and Hilary Austen (28-10-1999)

When making any decision, people proceed through four steps:

(1) Salience: what do we choose to pay attention to, and what not? In        

this initial step, we decide which features are relevant to our  

decision. 

(2) Causality: how do we make sense of what we see? What sort of 

relations do we believe exist between the various pieces of the 

puzzle? 

(3)  Architecture, during which an overall mental model is onstructed, 

based upon our choices from the first two steps. 

(4)  The final step is Resolution: what will our decision be, based on 

our reasoning?  

By Roger Martin and Hilary Austen (28-10-1999) 
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6. แผนภูมรูิปแบบการคดิเชิงมโนทศัน์ 

we decide which features are
relevant to our  decision. 

What sort of relations do we 
believe exist between the various
pieces of the puzzle? 

during which an overall 
mental model is 
constructed, based upon 
our choices from the first 
two steps.

what will our decision be, 

based on our reasoning? 

 

 
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
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) 



 5 

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

การวดัและประเมนิผลการสอน  
 1.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1 ประเมินการมีร่วมในชั้นเรียน  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงาน 
  1.3 ประเมินการแสดงออกถึงพฤตกรรมท่ีดีงาม  
 2. ทกัษะดา้นความรู้ 
  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  
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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)  

ให้นักศึกษาดูที่ละภาพ แล้วคดิ 2 ลกัษณะคือ
(1) จ าแนกให้ได้ว่ามันเป็นพวกอะไร
(2) มันมีลกัษณะอย่างไร มันท าอะไรได้บ้าง 

ทั้ง 9 ภาพ ลอง
พิจารณาใหม่

1. ความหมายโดย
รวมคืออะไร

2. มีลักษณะโดย
รวมเป็นอย่างไร
มันท าอะไรได้
บ้างโดยรวม

 
(2)  
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จากภาพทั้งหมดที่เห็น
ลกัษณะแรก   : จ าแนกได้ว่าว่าส่ิงนั้นเป็น.............................................
ลกัษณะทีส่อง : เม่ือเป็น.........................ย่อมคาดหมายได้ว่า................

.....................................................................................
 

(3)  นักศึกษามแีนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้เร่ืองการคดิอย่างสร้างสรรค์ 
       ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัอย่างไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
(4)  

จากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัการคิดเชิง
บูรณาการที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม ร่วมกนัระดมความคิด อภิปราย สรุปผล และ
น าเสนอในประเด็นหัวข้อต่อไปนี ้

(เลือกเพียง 1 ข้อ)
(1) การตรงต่อเวลา
(2) การปองดอง
(3) การพนัน
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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 ….. 


