
      
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส 20006106   วชิา  การคดิอย่างเป็นระบบ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

ประเภทวชิาพณชิยกรรม และอตุสาหกรรม 
 
 

 
อาจารย์พรัชนี  กองแก้ว 
สาขาวชิาพืน้ฐานประยุกต์ 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 
 
 



ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวชิา วชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ  รหสัวชิา 
20006106   จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยบรรจุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการจดัระบบการเรียนการสอน โดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  มีการก าหนดมาตรฐาน ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                           (นางพรัชนี  กองแกว้) 

                   อาจารยส์าขาวชิาพื้นฐานประยกุต ์
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคิดอย่างเป็นระบบ   

รหัส 20006106  จ านวน  3  หน่วยกติ   เรียน  3  คาบต่อสัปดาห์  รวม  17  สัปดาห์ 

ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

********************************** 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. มีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบในการจดัล าดบังาน  การตดัสินใจ  การจดัการความเส่ียง  และ 

การแกปั้ญหา 

3.  สามารถน าทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบไปใชใ้นการตดัสินใจ  โดยพิจารณาทั้งในส่วนท่ีพอใจ 

และความเส่ียง  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและการแกปั้ญหา 

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล 

 

มาตรฐานรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

4. วเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

5. วเิคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการด าเนินชีวิต 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  ประเภทและวตัถุประสงค์

ของค าถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์  

การวเิคราะห์การตดัสินใจ  การวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการวเิคราะห์ปัญหาโดยใชท้กัษะ

กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบคน้  กระบวนการมีส่วนร่วม   

การตั้งค  าถามโดยใชก้ารเรียนรู้เรียนรู้ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 

 

 



โครงการสอน 

วิชา  การคิดอยา่งเป็นระบบ    รหสัวิชา 20006106   

 

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียน จ านวนช่ัวโมง 

1-2-3 1 การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 9 

4-5 2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 6 

5-6-7 3 การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมิน

สถานการณ์ 

6 

8-9 4 การตดัสินใจ 3 

10-11 5 กระบวนการกลุ่ม  6 

12-13 6 การมีส่วนร่วม   6 

14-15-16 7 การจดัการความเส่ียง 9 

17 8 วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 3 

รวม 51 

 

 
 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 

วิชา การคิดอย่างเป็นระบบ  รหัส 20006106  จ านวน  3  หน่วยกิต  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

พทุธิพิสยั       1  ความรู้ความจ า          2 ความเข้าใจ            3  การน าไปใช้           4  การวิเคราะห์           

5  การสงัเคราะห์            6  การประเมินคา่ 

 

 

หนว่ยท่ี 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 

ระดบัพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์  บรูณาการของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

เวลา 

พทุธิพิสยั  

ทกั
ษะ
พิส

ยั 

จิต
พิส

ยั 

พอ
ปร
ะม
าณ

 

มีเ
หต
ผุล

 

มีภ
มูิค

ุ้มก
นั

ภมู
ิคุ้ม
กนั

 

เง่ือนไข 

1 2 3 4 5 6 ความรู้ คณุธรรม 

1 การคิดและกระบวนการคดิอย่างเป็น

ระบบ 

             9 

2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ              6 

3 การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน

สถานการณ์ 

             6 

4 การตดัสินใจ (Decision Making)              3 

5 กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamic)              6 

6 การมีส่วนร่วม  (Participation)              6 

7 การจดัการความเส่ียง (Risk  

Management) 

             9 

8 วิธีการสืบค้นและการรวบรวมข้อมลู              6 



 

 

แผนการสอน หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 1-2-3 

ช่ือหน่วย  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จ านวนช่ัวโมง  9 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการคิด 
2. โครงสร้างทางสมองกบัการคิด 
3. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยข์าดความสามารถในการคิด 
4. คุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิด 
5. วตัถุประสงคข์องการคิด 
6. ประเภทของการคิด 
7. ประโยชน์ของการคิด 
8. การคิดอยา่งเป็นระบบ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการคิดได ้

2.  บอกโครงสร้างทางสมองกบัการคิดได ้

3.  บอกสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยข์าดความสามารถในการคิดได ้

4.  บอกคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิดได ้

5.  บอกวตัถุประสงคข์องการคิดได ้

6.  บอกประเภทของการคิดได ้

7.  บอกกประโยชน์ของการคิดได ้



8.  สามารถน าการคิดอยา่งเป็นระบบมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

 

สาระส าคัญ 
                 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน อนัเป็น

ประสบการณ์เดิม ส่ิงเร้า สภาพแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบส่งผลใหเ้กิดความคิดในการสามารถแกไ้ขปัญหา 

หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้

เกิดข้ึนได ้การคิดเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอน การคิดมีหลาย

ลกัษณะซ่ึงมีจุดมุง่หมายและกระบวนการในการคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนทุกคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้และ

พฒันาได ้  ดงันั้นมนุษยส์ามารถเรียนรู้ในการพฒันาการคิดไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ทกัษะและ

กระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็นทกัษะยอ่ยๆ ไดอี้กเป็นจ านวนมาก 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1 เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลาย        

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่ง

เป็นระบบ 

       3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิดคล่องและ

การคิดท่ีหลากหลาย        

 

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1. บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการ

คิดอยา่งเป็นระบบ        

2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและ

กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1.1 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิด 

        

        

 

 

 

 

 

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

     



       2. มอบหมายงานเพื่อจดัท ารายงานจากกิจกรรม

เสริมทกัษะการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ี  1.2       

       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การ

คิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

  1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี 

1.2  ท่ีครูมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง 

การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลายและครูแนะน าเน้ือหา 

              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

              3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิด

คล่องและการคิดท่ีหลากหลาย        

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ นกัศึกษาบนัทึก

สาระส าคญัของการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบ 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ เน้ือหาหน่วยท่ี  1  เร่ือง  การคิดและกระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบจากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือ 

จากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะ กจิกรรมที ่  1.1 

หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการคิด  การคิดคล่องและการคิดท่ีหลากหลาย  

ครูตั้งประเด็นค าถามฝึกการคิด   

ถา้นกัศึกษามีโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน นกัศึกษาจะน าไปใชท้  าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  

ใหคิ้ดและสรุปออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายในเวลา  2  นาที 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะ กจิกรรมที ่  1.2 

หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการคิดและมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

วธีิการ 

   1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  

2. ใหน้กัศึกษาระดมพลงัสมองเพื่อแกปั้ญหาในหวัขอ้ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย  ต่อไปน้ี  

  2.1  แกปั้ญหาใหคุ้ณตาสมชาย โดยหาวธีิแกปั้ญหาน้ีใหม้ากท่ีสุด แลว้สรุปวธีิการท่ีได้

ใหช้ดัเจน  “คุณตาสมชายมีหลานชายวยัรุ่นคนหน่ึงอาย ุ19  ปี  เป็นเด็กก าพร้าอยูก่บัตามาตั้ง

เล็ก ปัจจุบนัหลานคนน้ีเร่ิมติดเหลา้ ชอบเท่ียวเตร่ คุณตาสมชาย เป็นกงัวลเร่ืองน้ีมาก พยายาม

หาหนทางใหห้ลานเลิกด่ืมเหลา้และเลิกเท่ียว จะท าอยา่งไรดีนะ ” 

2.2   ใหน้กัศึกษาคิดวธีิท่ีจะท าใหน้กัเรียน นกัศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไปขา้มถนน

โดยใชส้ะพานลอย หรือตรงทางมา้ลายเพื่อจะไดข้า้มถนนดว้ยความปลอดภยั และคนขบัรถจะ

ไดข้บัข่ียวดยานดว้ยความสะดวกใหไ้ด ้จ  านวนวธีิมากท่ีสุด 

2.3  ใหน้กัศึกษาเขียนสรุปในเร่ืองของการน าขวดพลาสติกบรรจุน ้าท่ีใชแ้ลว้สามารถ

มาท าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  โดยสรุปเป็นขอ้ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.4  ใหน้กัศึกษาบอกประโยชน์และขอ้เสียของการใชโ้ซเชียลมีเดียในทุกช่องทางวา่มี

อะไรบา้ง โดยสรุปเป็นขอ้ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

   3.  ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 



               4.  ครูผูส้อนสรุปและน าเสนอผลงานท่ีไดอ้ภิปรายเพื่อประเมินผล 

 

หมายเหตุ  ครูสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานกลุ่มโดยครู  ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 

ล าดบั

ท่ี 
รายการประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ดีมาก 

(9-10 

คะแนน) 

ดี 

(7-8 

คะแนน) 

ปาน

กลาง 

(5-6 

คะแนน) 

พอใช ้

(3-4 

คะแนน) 

ปรับปรุง 

(1-2 

คะแนน) 

1. ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม      



2. 

3. 

4. 

5. 

ความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ 

การแสดงความคิดเห็น 

ปฏิภาณไหวพริบ  การแกปั้ญหา 

สาระความรู้และคุณประโยชน์ 

รวมคะแนน  

เกณฑก์ารประเมิน 41 – 50  คะแนน       =     ดีมาก 

   31 – 40  คะแนน      =     ดี 

   21 – 30  คะแนน      =     ปานกลาง 

   11 – 20  คะแนน      =     พอใช ้

   ต ่ากวา่และเท่ากบั  10  คะแนน   =     ควรปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 1-2-3 

ช่ือหน่วย  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จ านวนช่ัวโมง  9 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการคิด 
2. โครงสร้างทางสมองกบัการคิด 
3. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยข์าดความสามารถในการคิด 
4. คุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิด 
5. วตัถุประสงคข์องการคิด 
6. ประเภทของการคิด 
7. ประโยชน์ของการคิด 
8. การคิดอยา่งเป็นระบบ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการคิดได ้

2.  บอกโครงสร้างทางสมองกบัการคิดได ้

3.  บอกสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยข์าดความสามารถในการคิดได ้

4.  บอกคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิดได ้

5.  บอกวตัถุประสงคข์องการคิดได ้

6.  บอกประเภทของการคิดได ้

7.  บอกกประโยชน์ของการคิดได ้



8.  สามารถน าการคิดอยา่งเป็นระบบมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

 

สาระส าคัญ 
                 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน อนัเป็น

ประสบการณ์เดิม ส่ิงเร้า สภาพแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบส่งผลใหเ้กิดความคิดในการสามารถแกไ้ขปัญหา 

หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้

เกิดข้ึนได ้การคิดเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอน การคิดมีหลาย

ลกัษณะซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและกระบวนการในการคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนทุกคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้และ

พฒันาได ้  ดงันั้นมนุษยส์ามารถเรียนรู้ในการพฒันาการคิดไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ทกัษะและ

กระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็นทกัษะยอ่ยๆ ไดอี้กเป็นจ านวนมาก 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1 เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลาย        

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่ง

เป็นระบบ 

       3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิดคล่องและ

การคิดท่ีหลากหลาย        

 

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1. บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการ

คิดอยา่งเป็นระบบ        

2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและ

กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1.1 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิด 

        

        

 

 

 

 

 

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

     



       2. มอบหมายงานเพื่อจดัท ารายงานจากกิจกรรม

เสริมทกัษะการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ี  1.2       

       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การ

คิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

  1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี 

1.2  ท่ีครูมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง 

การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลายและครูแนะน าเน้ือหา 

              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

              3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิด

คล่องและการคิดท่ีหลากหลาย        

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ นกัศึกษาบนัทึก

สาระส าคญัของการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบ 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ เน้ือหาหน่วยท่ี  1  เร่ือง  การคิดและกระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบจากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือ 

จากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะ กจิกรรมที ่  1.1 

หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการคิด  การคิดคล่องและการคิดท่ีหลากหลาย  

ครูตั้งประเด็นค าถามฝึกการคิด   

ถา้นกัศึกษามีโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน นกัศึกษาจะน าไปใชท้  าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  

ใหคิ้ดและสรุปออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายในเวลา  2  นาที 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะ กจิกรรมที ่  1.2 

หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการคิดและมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

วธีิการ 

   1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  

2. ใหน้กัศึกษาระดมพลงัสมองเพื่อแกปั้ญหาในหวัขอ้ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย  ต่อไปน้ี  

  2.1  แกปั้ญหาใหคุ้ณตาสมชาย โดยหาวธีิแกปั้ญหาน้ีใหม้ากท่ีสุด แลว้สรุปวธีิการท่ีได้

ใหช้ดัเจน  “คุณตาสมชายมีหลานชายวยัรุ่นคนหน่ึงอาย ุ19  ปี  เป็นเด็กก าพร้าอยูก่บัตามาตั้ง

เล็ก ปัจจุบนัหลานคนน้ีเร่ิมติดเหลา้ ชอบเท่ียวเตร่ คุณตาสมชาย เป็นกงัวลเร่ืองน้ีมาก พยายาม

หาหนทางใหห้ลานเลิกด่ืมเหลา้และเลิกเท่ียว จะท าอยา่งไรดีนะ ” 

2.2   ใหน้กัศึกษาคิดวธีิท่ีจะท าใหน้กัเรียน นกัศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไปขา้มถนน

โดยใชส้ะพานลอย หรือตรงทางมา้ลายเพื่อจะไดข้า้มถนนดว้ยความปลอดภยั และคนขบัรถจะ

ไดข้บัข่ียวดยานดว้ยความสะดวกใหไ้ด ้จ  านวนวธีิมากท่ีสุด 

2.3  ใหน้กัศึกษาเขียนสรุปในเร่ืองของการน าขวดพลาสติกบรรจุน ้าท่ีใชแ้ลว้สามารถ

มาท าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  โดยสรุปเป็นขอ้ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.4  ใหน้กัศึกษาบอกประโยชน์และขอ้เสียของการใชโ้ซเชียลมีเดียในทุกช่องทางวา่มี

อะไรบา้ง โดยสรุปเป็นขอ้ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

   3.  ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 



               4.  ครูผูส้อนสรุปและน าเสนอผลงานท่ีไดอ้ภิปรายเพื่อประเมินผล 

 

หมายเหตุ  ครูสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานกลุ่มโดยครู  ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 

ล าดบั

ท่ี 
รายการประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ดีมาก 

(9-10 

คะแนน) 

ดี 

(7-8 

คะแนน) 

ปาน

กลาง 

(5-6 

คะแนน) 

พอใช ้

(3-4 

คะแนน) 

ปรับปรุง 

(1-2 

คะแนน) 

1. ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม      



2. 

3. 

4. 

5. 

ความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ 

การแสดงความคิดเห็น 

ปฏิภาณไหวพริบ  การแกปั้ญหา 

สาระความรู้และคุณประโยชน์ 

รวมคะแนน  

เกณฑก์ารประเมิน 41 – 50  คะแนน       =     ดีมาก 

   31 – 40  คะแนน      =     ดี 

   21 – 30  คะแนน      =     ปานกลาง 

   11 – 20  คะแนน      =     พอใช ้

   ต ่ากวา่และเท่ากบั  10  คะแนน   =     ควรปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ สอนคร้ังที ่ 4-5 

ช่ือหน่วย  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ จ านวนช่ัวโมง  6 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

2. องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

3. กระบวนของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

4. วธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

5. ขั้นตอนการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

6. ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

2.  อธิบายองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้

3.  บอกกระบวนของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

4.  บอกวธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

5.  อธิบายขั้นตอนการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

6.  บอกประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

7.  สามารถน าการคิดอยา่งอยา่งมีวจิารณญาณมาประยกุตใ์ชไ้ด ้



 

สาระส าคัญ 
      การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นหลกัการคิดประเภทหน่ึงท่ีเนน้กระบวนการพิจารณาและประเมิน

ขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคิดทุกดา้นอยา่งรอบคอบ   โดยใชห้ลกัเหตุผลจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ี

เหมาะสมหรือดีท่ีสุด  เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจหรือประเมินหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ  ซ่ึงการฝึกคิดอยา่งมี

วจิารณญาณอยูเ่สมอ  จะท าใหผู้เ้รียนรู้จกัใชเ้หตุผลพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ  ยอ่มท าใหเ้ป็นคนใจ

กวา้ง  ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตนได ้  นอกจากน้ียงัรู้จกัการหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยการคน้หา

ความรู้  ท าใหเ้ป็นคนมีความรู้อยา่งกวา้งขวาง    ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีนกัเรียนสามารถน ากระบวนการคิดอยา่ง

มีวจิารณญาณไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 2.1 เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลาย        

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 2  เร่ือง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ        

3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วม

แสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิดคล่องและการ

คิดท่ีหลากหลาย        

 

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ  

      2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานเพื่อจดัท ารายงานจากกิจกรรม 

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  2.1 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิด 

        

        

 

 

 

 

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

     



การจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ี  2.2     

       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  2   เร่ือง  

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

  1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี/

2.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  2   

เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 2.1  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี

หลากหลายและครูแนะน าเน้ือหา 

              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

              3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิด

คล่องและการคิดท่ีหลากหลาย        

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการ

เรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 



        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณจาก

การน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 6-7-8 

ช่ือหน่วย  การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ จ านวนช่ัวโมง  6 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและประเภทของปัญหา 

2. องคป์ระกอบของปัญหา 

3. การวเิคราะห์ปัญหา (Problem  Analysis) 

4. การวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน (Potential  Problem  Analysis ) 

5. กระบวนการแกปั้ญหา 

6. การคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา 

7. การประเมินสถานการณ์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของปัญหาได ้

2.  ระบุประเภทของปัญหาได ้

3.  วเิคราะห์ปัญหาได ้

4.  บอกกระบวนการแกปั้ญหาได ้

5.  บอกการคิดวิเคราะห์ในการแกปั้ญหาได ้

6.  บอกขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ได ้

7.  บอกวธีิการประเมินสถานการณ์โดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT (SWOT  Analysis) 



 
สาระส าคัญ 

การด าเนินชีวติปัจจุบนัยอ่มมีความคาดหวงัหรือเป้าหมายในชีวติ  แต่บางคร้ังความคาดหวงันั้น

อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดไวน้ัน่คือการเกิดปัญหาข้ึนนัน่เอง ซ่ึงปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมีอุปสรรค

ขดัขวางท าใหเ้ราไม่สามารถกา้วไปถึงจุดหมายท่ีก าหนดได ้ ซ่ึงมนุษยเ์ราจะตอ้งกระบวนการคิดวิเคราะห์

ส าหรับการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงการคิดวเิคราะห์เป็นจะช่วยใหม้นุษยม์องเห็นปัญหา ท าความเขา้ใจปัญหา รู้จกั

ปัญหาอยา่งแทจ้ริง โดยมีการประเมินสถานการณ์  การวเิคราะห์ปัญหาหรือการวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

แลว้น ากระบวนการแกปั้ญหามาใช ้ก็จะสามารถแกปั้ญหาทั้งหลายได ้

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยสอบถามนกัศึกษาถึง

ปัญหาท่ีนกัศึกษาพบไดใ้นชีวติประจ าวนั 

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 3  เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและการ

ประเมินสถานการณ์ 

3. โดยน าประเด็นท่ีเกิดข้ึนท่ีพบมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดง

วามคิดเห็นเพื่อฝึกการประเมินปัญหา  การวเิคราะห์

ปัญหาและการคิดแกปั้ญหา 

 

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและ

การประเมินสถานการณ์       

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 3  เร่ือง การวเิคราะห์

ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  3.1       

 

       1. ตอบค าถาม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดแกปั้ญหา 

        

        

 

 

 

 

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

      1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 



       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 3  เร่ือง การ

วเิคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

 

 

 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  3.1    ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 3  เร่ือง 

การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

 

 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             

              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยสอบถามนกัศึกษาถึงปัญหาท่ีนกัศึกษาพบไดใ้นชีวติประจ าวนั 



              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

              3. โดยน าประเด็นท่ีเกิดข้ึนท่ีพบมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงวามคิดเห็นเพื่อฝึกการประเมินปัญหา  การ

วเิคราะห์ปัญหาและการคิดแกปั้ญหา 

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ นกัศึกษาบนัทึก

สาระส าคญัของการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวเิคราะห์ปัญหาและการประเมิน

สถานการณ์ 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและการ

ประเมินสถานการณ์ 



        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี 3  เร่ือง การวเิคราะห์ปัญหาและการ

ประเมินสถานการณ์  จากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะ กจิกรรมที ่  3.1 

หน่วยที ่ 3   การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกวเิคราะห์สถานการณ์  การคิดวิเคราะห์ปัญหาและการแกปั้ญหา  

ครูตั้งประเด็นค าถามฝึกการคิด   

ประเด็นปัญหา “ท าไมเด็กร้องไห”้ ใหคิ้ดวเิคราะห์ปัญหาและสรุปออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายใน

เวลา  5  นาที 



 

ท่ีมา :  http://www.google.co.th/url/1425258803049431 

 

 

 

หมายเหตุ  ครูสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

ประเมินผลงานกลุ่มโดยครู  ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 

รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ท าไมเด็กร้องให้

ท าไมจงึเกิดปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา 1

วิเคราะห์ปัญหา 2

ท าไมจงึเกิดปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา 1

วิเคราะห์ปัญหา 2

http://www.google.co.th/url/1425258803049431


ล าดบั

ท่ี 

ดีมาก 

(9-10 

คะแนน) 

ดี 

(7-8 

คะแนน) 

ปาน

กลาง 

(5-6 

คะแนน) 

พอใช ้

(3-4 

คะแนน) 

ปรับปรุง 

(1-2 

คะแนน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

ความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ 

การแสดงความคิดเห็น 

ปฏิภาณไหวพริบ  การแกปั้ญหา 

สาระความรู้และคุณประโยชน์ 

     

รวมคะแนน  

เกณฑก์ารประเมิน 41 – 50  คะแนน       =     ดีมาก 

   31 – 40  คะแนน      =     ดี 

   21 – 30  คะแนน      =     ปานกลาง 

   11 – 20  คะแนน      =     พอใช ้

   ต ่ากวา่และเท่ากบั  10  คะแนน   =     ควรปรับปรุง  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 9-10 

ช่ือหน่วย  การตัดสินใจ จ านวนช่ัวโมง  3 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคญัของการตดัสินใจ 

2. ประเภทของการตดัสินใจ 

3. กระบวนการตดัสินใจ 

4. ระบบขอ้มูลในการตดัสินใจ 

5.  การวเิคราะห์การตดัสินใจ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและความส าคญัของการตดัสินใจได ้

2. ระบุประเภทของการตดัสินใจได ้

3. อธิบายกระบวนการตดัสินใจได ้

4. บอกระบบขอ้มูลในการตดัสินใจได ้

5.  สามารถวเิคราะห์การตดัสินใจได ้ 



 
สาระส าคัญ 

การตดัสินใจ กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือ

ประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์รถือเป็นผลสรุปหรือผลขั้น

สุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ทรัพยากร และบุคคล สามารถน าไปปฏิบติัและท าใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ  

ซ่ึงการตดัสินใจ ค าถามท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งถามตนเอง คือ จะตดัสินใจอยา่งไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

และน ามาซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร มีกระบวนการหรือขั้นตอนอยา่งไนในการพิจารณา

ประกอบการตดัสินใจ มีเทคนิคอะไรบา้งท่ีช่วยในกาตดัสินใจ มีอุปสรรคใดบา้งท่ีผูบ้ริหารตอ้งเผชิญในการ

ตดัสินใจ และการตดัสินใจแต่ละคร้ังผูบ้ริหารควรตดัสินใจเพียงล าพงัผูเ้ดียว หรือควรใหก้ลุ่มเป็นผูต้ดัสินใจ 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมเสริมทกัษะ

การเรียนรู้ท่ี  4.1  เพื่อฝึกการคิดและการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

      

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ     

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

 

 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  4.2       

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติักิจกรรม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดแกปั้ญหา 

        

        

 

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

    

   1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  4.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       



       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 4  เร่ือง การ

ตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 4  เร่ือง 

การตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ท่ี  4.1  เพื่อฝึกการคิดและการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

              3.  โดยใชกิ้จกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ท่ี  4.1  เพื่อฝึกการคิดและการตดัสินใจแกปั้ญหา 

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ  นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการเรียนการสอน

ของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 



       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี 4  เร่ือง การตดัสินใจ  จากการน าเขา้สู่

บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 10-11 

ช่ือหน่วย  กระบวนการกลุ่ม จ านวนช่ัวโมง  6 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

7. ความหมายของกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม 

8. หลกัการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 

9. ความส าคญัของกระบวนการกลุ่ม 

10. ประเภทของกลุ่ม 

11. ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม 

12. บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 

13. ลกัษณะของกลุ่มและการศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม 

14. องคป์ระกอบของกลุ่ม 

15. ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของกลุ่มและกระบวนการกลุ่มได ้

2. บอกหลกัการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่มได ้

3. บอกความส าคญัของกระบวนการกลุ่ม 

4. บอกประเภทของกลุ่มได ้

5. บอกขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่มได ้

6. อธิบายบทบาทของสมาชิกกลุ่มได ้

7. อธิบายลกัษณะของกลุ่มและการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มได ้

8. บอกองคป์ระกอบของกลุ่มได ้

9. บอกประโยชน์ของกระบวนการกลุ่มได ้

10. สามารถใชน้ ากระบวนการกลุ่มมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานได ้



สาระส าคัญ 
คนเราทุกคนต่างไดรั้บการปลูกฝังมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าใหมี้พื้นฐาน 

ทางดา้นความคิด พฤติกรรมและจิตใจท่ีแตกต่างกนั กระบวนการกลุ่ม จึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีใชใ้นการปรับสภาพ

กลุ่มคน เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนัภายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มท่ีจะบีบบงัคบัพฤติกรรม เพื่อให้

กลุ่มแสดงศกัยภาพออกมาในทิศทางเดียวกนัและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



นน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถามในเร่ืองความส าคญั

ของกลุ่ม 

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

      

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการ

กลุ่ม 

 

 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  5.1,5.2       

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติักิจกรรม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดแกปั้ญหา 

        

        

 

    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

    

   

 1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตามหวัขอ้

ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  5.1,5.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       



       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 5  เร่ือง  

กระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 5  เร่ือง  

กระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             

              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถามในเร่ืองความส าคญัของกลุ่ม               



              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม  นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการเรียนการ

สอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม             

หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี 5  เร่ือง  กระบวนการกลุ่ม  จากการ

น าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 



                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย  การมีส่วนร่วม ช่ัวโมงรวม  6 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 

2. ทฤษฎีของการมีส่วนร่วม 

3. ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

4. เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของบุคคล 

5. ล าดบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

6. ระดบัของการมีส่วนร่วมและเกณฑก์ารพิจารณาการมีส่วนร่วม 

7. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วม 

8. การมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นทีม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  บอกความหมายของการมีส่วนร่วมได ้

2.  บอกทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมได ้

3.  อธิบายลกัษณะของการมีส่วนร่วมได ้

4.  บอกเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของบุคคลได ้

5.  อธิบายล าดบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได ้

6.  บอกระดบัของการมีส่วนร่วมและเกณฑก์ารพิจารณาการมีส่วนร่วมได ้

7.  บอกประโยชน์ท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมได ้



8.  สามารถประยกุตก์ารมีส่วนร่วมไปใชใ้นการท างานเป็นทีมได ้

สาระส าคัญ 
การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองคก์ร  เพราะมีผลในทางจิตวทิยาเป็นอยา่งยิง่ 

กล่าวคือ ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมยอ่มเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร มีโอกาสไดแ้สดง

ความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นถูกรับฟังจนน าไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การตดัสินใจ 

ท่ีจะท าใหก้ารบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหามีความหลากหลายเป็นไปอยา่งถ่ีถว้น  

รอบคอบ  ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีท าใหก้ารบริหารเครือข่ายเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

ขอความร่วมมือง่าย และการรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อใหเ้กิดพลงัท่ีเขม้แขง็  สามารถ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  6.1  เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การร่วมมือ การสามคัคี  

ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการคิดวเิคราะห์ปัญหาและการ

แกปั้ญหา และน าปัญหานั้นมาปรับปรุง 

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

      

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

 

 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  6.2       

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติักิจกรรม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดเพื่อการแกปั้ญหา 

        

        

 

   

 

  1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

    1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  6.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       



       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  6  เร่ือง  

การมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  6  เร่ือง  

การมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  6.1  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การร่วมมือ 

การสามคัคี  ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการคิดวเิคราะห์ปัญหาและการแกปั้ญหา และน าปัญหานั้นมา

ปรับปรุง 

             2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการเรียนการ

สอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 



       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี  6  เร่ือง  การมีส่วนร่วม จากการน าเขา้สู่

บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ   สอนคร้ังที ่14-15-16 

ช่ือหน่วย  การจัดการความเส่ียง ช่ัวโมงรวม  9 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

16. ความหมายของการจดัการความเส่ียง (Risk  Management) 

17. ปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงในองคก์ร 

18. แนวคิดในการจดัการความเส่ียง 

19. ประเภทของความเส่ียง 

20. กรอบการจดัการความเส่ียง 

21. การจดัการความเส่ียงขององคก์ร 

22. กระบวนการจดัการความเส่ียง 

23. ประโยชน์ของการจดัการความเส่ียงขององคก์ร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของการจดัการความเส่ียง (Risk  Management)ได ้

2. บอกปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงในองคก์รได ้

3. อธิบายแนวคิดในการจดัการความเส่ียงได ้

4. บอกประเภทของความเส่ียงได ้

5. บอกกรอบการจดัการความเส่ียงได ้

6. อธิบายการจดัการความเส่ียงขององคก์รได ้

7. บอกกระบวนการจดัการความเส่ียงได ้

8. บอกประโยชน์ของการจดัการความเส่ียงขององคก์รได ้



 

สาระส าคัญ 
ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีทุกองคก์รจะตอ้งตระหนกัและมีการหาแนวทางในการรับมือความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากความเส่ียงอาจจะมีหลายประเภทจึงจะตอ้งมีเขา้ในในปัจจยัพื้นฐาน

และแนวคิดของการจดัการความเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  รวมถึงวธีิแกไ้ขและการป้องกนัความเส่ียงท่ี

จะเกิดข้ึนในองคก์รนัน่เอง 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  7.1  เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกกระบวนการคิดน าไปสู่การวเิคราะห์  และ

ฝึกการระดมสมอง 

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

      

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความ

เส่ียง 

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการ

ความเส่ียง 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  7.2       

       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  7  เร่ือง  

การจดัการความเส่ียง 

 

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติักิจกรรม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดเพื่อการแกปั้ญหา 

        

        

 

   

  1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         

    1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  6.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  7  เร่ือง  

การจดัการความเส่ียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  7.1  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกกระบวนการคิดน าไปสู่การ

วเิคราะห์  และฝึกการระดมสมอง              

             2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

 

       ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการ

เรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี  7  เร่ือง  การจดัการความเส่ียง 

จากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  

สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  การคิดอย่างเป็นระบบ  สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือหน่วย  วธีิการสืบค้นและการรวบรวมข้อมูล จ านวนช่ัวโมง  3 

  

 

สาระการเรียนรู้ 

24. วธีิการสืบคน้ขอ้มูล 

25. การรวบรวมขอ้มูล 

26. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

27. ค าถามและประเภทของค าถาม 

28. การตั้งค  าถามโดยใชก้ารเรียนรู้ของกลุ่มและบริบทแต่ละบุคคล 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11. บอกวธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศได ้

12. บอกวธีิการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตไดไ้ด้ 

13. บอกวธีิการรวบรวมขอ้มูลตามประเภทของขอ้มูลได้ 

14. อธิบายวธีิการเก็บขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ ได ้

15. บอกประเภทของค าถามได ้

16. สามารถตั้งค  าถามโดยใชก้ารเรียนรู้แต่ละบุคคลได ้

17. สามารถตั้งค  าถามโดยใชก้ารเรียนรู้ของกลุ่มได ้

 

สาระส าคัญ 
การสืบคน้เป็นกระบวนการสืบเสาะ คน้หาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยคน้หาสารนิเทศท่ีตอ้งการซ่ึงก็คือ 

“การคน้หาขอ้มูล” นัน่เอง   แต่มีความหมายเนน้หนกัไปทางดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือช่วยคน้

ประเภทท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะสนองตอบความตอ้งการ



ของผูสื้บคน้ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการไดร้วดเร็วท่ีสุด และเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล เราอาจ

ด าเนินการเก็บรวบรวมดว้ยตนเองหรืออาจน าเอาขอ้มูลจากแหล่งท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้มาใชก้็ได ้ซ่ึงขอ้มูล

เป็นขอ้ความจริงหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสภาพ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยท่ีขอ้มูล

อาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความก็ได ้

 

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  8.1  เพื่อให้

นกัศึกษาฝึกการคิดและโดยใชก้ารเรียนรู้ของกลุ่มในการ

สร้างภาพในความคิด (Visualizations)  เป็นการสร้าง

ภาพในความคิดเป็นการใชต้าในสมอง มองส่ิงต่าง ๆ 

เป็นภาพหรือคิดเป็นภาพแทนท่ีจะคิดเป็นตวัอกัษรเม่ือ

มองเห็นส่ิงต่าง ๆ  

     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั

ของหน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวม

ขอ้มูล 

      

 ขั้นด าเนินการสอน 

       1.  บรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และ

การรวบรวมขอ้มูล 

       2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง

คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 

       3. ใหท้  าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้

และการรวบรวมขอ้มูล 

 

ข้ันสรุปการเรียนการสอน 

       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 

       2. มอบหมายงานกิจกรรมการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ท่ี  8.2       

 

       1. ตอบค าถามและปฏิบติักิจกรรม 

       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์

ประเด็นค าถามฝึกการคิดเพื่อการแกปั้ญหา 

        

        

 

   

   

 

 

 

1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 

การเรียน 

  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 

  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 

เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 

         



       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  8   เร่ือง  

วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

    1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม

หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 

      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี

ท่ี  6.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       

      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  8   

เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 



  

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             



             1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ี  8.1  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกการคิดและโดยใชก้ารเรียนรู้ของ

กลุ่มในการสร้างภาพในความคิด (Visualizations)  เป็นการสร้างภาพในความคิดเป็นการใชต้าในสมอง มอง

ส่ิงต่าง ๆ เป็นภาพหรือคิดเป็นภาพแทนท่ีจะคิดเป็นตวัอกัษรเม่ือมองเห็นส่ิงต่าง ๆ  

             2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วิธีการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

      ขณะเรียน    

                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล นกัศึกษาบนัทึก

สาระส าคญัของการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

                2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

 

 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (20006106) 

     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวมขอ้มูล 

 

 การประเมินผล 

       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลงใน

สมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการ

รวบรวมขอ้มูล 

        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 

       บันทกึหลงัการสอน 

                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี  8   เร่ือง  วธีิการสืบคน้และการรวบรวม

ขอ้มูลจากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 

                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 


