
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบการวัดและการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

A. สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) 

(วิชาแกนหลักน้ีจะนำมาสู่การกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อ การ
จัดการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหาวิชา
แกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก) 

B. ทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 

C. ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

(จะเปน็ตัวกำหนดความพร้อม
ของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ทำงานที่มีความซับซ้อนมาก
ข้ึนในปัจจุบัน)  

D. ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ี

(ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถ
ในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและ 
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้ในหลายด้าน) 

E. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
(การดำรงชีวิตและทำงานในยุค
ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิต) 

F. ทักษะสังคมและ
สังคมข้ามวัฒนธรรม 

G. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 

คือ การเรียนรู้ 3R x 4C 

1. ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก 1. ความรู้เก่ียวกับโลก 
(Global Awareness) 

1. ความริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

1. ความรู้ด้านสารสนเทศ  1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 1. การเป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ผลิต 
(Productivity) และ
ความรับผิดชอบเชื่อถือ
ได้ (Accountability) 

 3R คือ  
- Reading (อ่านออก),  
- (W)Riting (เขียนได้), และ  
- (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

2. ศิลปะ 2. ความรู้เก่ียวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ 
(Financial, Economics, 
Business and 
Entrepreneurial 
Literacy) 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา 

2. ความรู้เก่ียวกับสื่อ 2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัว
ของตัวเอง 

2. ภาวะผู้นำและความ
รับผิดชอบ 
(Responsibility)  

4C ได้แก่ 
- Critical Thinking and Problem 

Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) 

- Communications, Information, 
and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)  3. คณิตศาสตร์ 3. ความรู้ด้านการเป็น

พลเมืองที่ดี (Civic 
Literacy) 

3. การสื่อสารและการร่วมมือ  3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี   



4. การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง  4. ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) 

    -  Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 

- Creativity and Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

5. เศรษฐศาสตร ์ 5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Literacy) 

    

6. วิทยาศาสตร์      
7. ภูมิศาสตร์      
8. ประวัติศาสตร์      



 
 
 
 
 

คู่มือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล 3Rs 
 
 

  3Rs ย่อมาจาก 
   -  Reading การอ่าน 
   -  Writing การเขียน 
   -  Arithmetic คณิตศาสตร์ 
➢ ปัจจุบันทักษะ 3Rs ของ Sir William Curtis ได้รักการปรับเปล่ียนมาเป็นทักษะ 3ร. ซึ่งได้รับการ

ปรับเปล่ียนมานานแล้ว คือ 
• รู้อ่านรู้เขียน (literacy) คือ ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (reading & writing) แต่ต้อง “อ่านเข้าใจ

เขียนรู้เร่ือง” คือ เข้าใจความหมายของค าต่างๆ และสามารถส่ือสารค าต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือ “รู้ศัพท์รู้ภาษา” 

• รู้คณิต (numeracy) คือ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็น (arithmetic) แต่ต้องมีความสามารถตีความและ
เข้าใจความคิดต่างๆ ท่ีส่ือสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ (mathematics) เช่น เลขคณิต, 
พีชคณิต, เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ 

• รู้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน 

 

❖ SATITRAM model : การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   
 S (Smart Leadership)          A (Academic Excellence)       T (Talent)    I (Innovation)        T (Technology)  

    R (Responsibility/ Respect)   A (Activities)   M (Morality) 
 



 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ช้ินงานเชิงประจักษ์/

เคร่ืองมือ/วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) คือ ความรู้และทักษะท่ีจะเข้าใจเรื่องราวและสาระของส่ิงท่ี ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความท่ีได้อ่าน และประเมิน คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึง
จุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน  

1.1 การเข้าถึงและค้นคืน
สาระ (Access and 
retrieve) เป็นการวัด
ความสามารถรับรู้ถึง
จุดมุ่งหมายของเรื่องท่ีอ่าน
ได้ และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ีอ่านได้
อย่างถูกต้อง กระชับรัดกุม
และครอบคลุมทุกประเด็น 

 

ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึง
จุดมุ่งหมายของเรื่องท่ี
อ่านได้ท้ังหมด และ
สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างถูกต้อง 
กระชับรัดกุมและ
ครอบคลุมทุกประเด็น 
 

ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึง
จุดมุ่งหมายของเรื่องท่ี
อ่านได้เป็นส่วนใหญ่ 
และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ ท่ีมีความกระชับ
รัดกุมและครอบคลุม
เกือบทุกประเด็น 
 

ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึง
จุดมุ่งหมายของเรื่องท่ี
อ่านได้เป็นบางส่วน และ
สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน ท่ีมีความ
กระชับรัดกุมและ
ครอบคลุมบางประเด็น 
 

ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึง
จุดมุ่งหมายของเรื่องท่ี
อ่านได้เป็นบางส่วน แต่
ไม่สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง และขาด
ความกระชับรัดกุมและ
ไม่ครอบคลุม 

ผู้เรียนไม่สามารถรับรู้
ถึงจุดมุ่งหมายของเรื่อง
ท่ีอ่านได้ และไม่
สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับของเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างถูกต้อง  

- วิธีการ/ท่ีมาของแหล่งข้อมูล (ระบุแหล่ง
อ้างอิงท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ 
เช่น หนังสือ บทความ(ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และ
ออนไลน์) วารสาร หรือ อื่นๆ) 

- ร่องรอย/ช้ินงานท่ีส่ือว่าผู้เรียนสามารถ
สกัดข้อความส าคัญออกมาได้ 

- ช่ือกิจกรรม/หัวข้อท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียน
สามารถดึงสาระ/สกัดข้อความออกมาได้ 

1.2 การวิเคราะหแ์ละการ 
    บูรณาการ(Analysis and 

Integration) เป็น
ความสามารถในการเข้าใจ

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านและสามารถ
วิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้อง แล้วเช่ือมโยง

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านและสามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ แล้ว

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านและสามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านและสามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นบางส่วน และไม่

ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านและ
สามารถวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง และไม่

- ร่อยรอย/หลักฐาน/ใบงาน/กิจกรรมท่ี
แสดงว่าผู้เรียนสามารถตีความข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 



หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ช้ินงานเชิงประจักษ์/

เคร่ืองมือ/วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 
เรื่องท่ีอ่านและสามารถ
วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้อง 
แล้วสามารถเช่ือมโยงเข้า
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
  

เข้ากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหมไ่ด้ 

เช่ือมโยงเข้ากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ 

สามารถเช่ือมโยงเข้ากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหมไ่ด้ 

สามารถเช่ือมโยงเข้ากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ 

สามารถเช่ือมโยงเข้า
กับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหมไ่ด้ 

- ร่อยรอย/หลักฐาน/ใบงาน/กิจกรรมท่ี
แสดงว่าผู้เรียนสามารถน าข้อมูลมา
เช่ือมโยงกัน น าข้อมูลมาสัมพันธ์กัน เช่น 
น าความรู้จากรายวิชาหนึ่งไปใช้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าหรือน าไปแก้ปัญหากับอีก
รายวิชาหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาในรายวิชา
เดียวกัน 

****ตัวอย่างหลักฐานในรูปแบบของ         
ผังกราฟฟิค  เช่น word web,Time 

line,Mind map,diagram ฯลฯ 
 

1.3 การสะท้อนและประเมิน-
ค่า (Reflect and 
evaluate) เป็น
ความสามารถในการ
น าเสนอใจความจากเรื่องท่ี
อ่านออกมาในรูปแบบของ
การเขียน การอธิบาย การ
อภิปราย หรือการสร้าง
ช้ินงาน เพื่อประเมินถึง
คุณค่าของส่ิงท่ีได้อ่าน 

ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ใจความจากเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องท้ังหมด
ในรูปแบบของการเขียน 
การอธิบาย การ
อภิปราย หรือการสร้าง
ช้ินงาน เพื่อประเมินถึง
คุณค่าของส่ิงท่ีอ่านได้ 

ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ใจความจากเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ ในรูปแบบของการ
เขียน การอธิบาย การ
อภิปราย หรือการสร้าง
ช้ินงาน เพื่อประเมินถึง
คุณค่าของส่ิงท่ีอา่นได้ 

ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ใจความจากเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน ในรูปแบบของ
การเขียน การอธิบาย 
การอภิปราย หรือการ
สร้างช้ินงาน เพื่อ
ประเมินถึงคุณค่าของส่ิง
ท่ีอ่านได้ 
 

ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ใจความจากเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน ในรูปแบบของ
การเขียน การอธิบาย 
การอภิปราย หรือการ
สร้างช้ินงาน แต่ไม่
สามารถประเมินถึง
คุณค่าของส่ิงท่ีอ่านได้ 

ผู้เรียนไม่สามารถ
น าเสนอใจความจาก
เรื่องท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกต้องในรูปแบบของ
การเขียน การอธิบาย 
การอภิปราย หรือการ
สร้างช้ินงาน เพื่อ
ประเมินถึงคุณค่าของ
ส่ิงท่ีอ่านได้ 

- ร่อยรอย/หลักฐาน/ใบงาน/กิจกรรมท่ี
แสดงว่าผู้เรียนสามารถสะท้อนและ
ประเมินข้อความท่ีอ่านได้ผ่านการใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์และแปลความ
ข้อมูล 

- สถานการณ์จ าลองท่ีใช้วัดว่าหลังการอ่าน
ของผู้เรียนว่าเกิดการสะท้อนและประเมิน 

2. สามัตถิยะเชิงคณิตศาสตร์(numeracy) คือ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันและสามารถเข้าใจสารสนเทศเชิงคณิตศาสตร์ (เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น) 



หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ช้ินงานเชิงประจักษ์/

เคร่ืองมือ/วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 
 ผู้เรียนเข้าใจสารสนเทศ

เชิงคณิตศาสตร์ในเรื่อง
ท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ (สูงกว่า
ร้อยละ 80) 

ผู้เรียนเข้าใจสารสนเทศ
เชิงคณิตศาสตรใ์นเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65 
ขึ้นไป) 

ผู้เรียนเข้าใจสารสนเทศ
เชิงคณิตศาสตร์ในเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน(ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป) 

ผู้เรียนเข้าใจสารสนเทศ
เชิงคณิตศาสตร์ในเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย (ร้อยละ 30 
ขึ้นไป) 

ผู้เรียนเข้าใจ แต่ไม่
สามารถบอกสามารถ
สารสนเทศเชิง
คณิตศาสตร์ในเรื่องท่ี
อ่านได้ (น้อยกว่าร้อย
ละ 30) 

- ร่อยรอย/หลักฐาน/ใบงาน/กิจกรรมท่ี/
ช้ินงานหรือใบงาน  แบบฝึกหัด แสดงว่า
ผู้เรียนความสามารถตีความและเข้าใจ
ความคิดต่างๆ ท่ีส่ือสารออกมาในรูปของ
คณิตศาสตร์ (mathematics)  

3. รู้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 

 ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
ท้ังหมดและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม โดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
(สูงกว่าร้อยละ 80) 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีได้เป็นส่วน
ใหญ่และเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม โดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 
(ร้อยละ 65 ขึ้นไป) 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีได้บางส่วน 
และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่น (ร้อยละ 
50 ขึ้นไป) 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีได้บางส่วน 
แต่ไม่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อื่น (ร้อยละ 30 
ขึ้นไป) 

ผู้เรียนไม่มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีและไม่
สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไม่
เหมาะสม (น้อยกว่า
ร้อยละ 30) 

- ร่อยรอย/หลักฐาน/ใบงาน/กิจกรรมท่ี/
ช้ินงานหรือใบงาน  แบบฝึกหัด แสดงว่า
ผู้เรียนความสามารถเข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อัน
เป็นทักษะท่ีจ าเป็น 

 

คู่มือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล 4Cs 
4Cs ย่อมาจาก 

   - Communication การสื่อสาร 

   - Creativity ความคิดสร้างสรรค ์/ การสร้างสรรค์ 

   - Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ / การคิดแบบมีวิจารณญาณ 



   - Collaboration ความร่วมมือ / การท างานร่วมกัน 

➢ ค านิยามศัพท์ 

• การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และต้องสามารถตัดสินคุณค่าของเรื่องต่างๆ ท่ีคิดนั้นด้วย 

• การสื่อสาร (Communication) คือ ต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา, ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อส่ือสารกับผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จได้ 

• การท างานร่วมกัน (Collaboration) คือ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้, การร่วมมอืกับคนหลายคนท่ีอาจมีพื้นฐานต่างกัน ท้ังแนวคิด, ความเช่ือ, หรือความรู้ เพื่อท างานหรือท า

กิจกรรมใดๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ 

• การสร้างสรรค์ (Creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อันจะน าไปสู่ส่ิงใหม่หรือความคิดใหม่ๆ, วิธีการใหม่ๆ ท่ีเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) คือความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา, ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อส่ือสารกับผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จได้ แบ่งออกเป็น 7 ตัวชี้วัด ได้แก ่



 

หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

1.1 Clearing (ความชัดเจน) 
การส่ือสารไม่ว่าจะด้วยการพูด 
การเขียน จะต้องเป็นการ
ส่ือสารท่ีมีความชัดเจน เรียบ
ง่าย เมื่อส่ือสารออกไปแล้ว 
ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจท่ี
ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร 

ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ข้อความ (สาส์น) โดยการพูด 
การเขียน การอ่านหรือการฟัง 
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
ผู้ส่งสารท้ังหมด 

ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ข้อความ (สาส์น) โดยการพูด 
การเขียน การอ่านหรือการฟัง 
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
ผู้ส่งสารเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ข้อความ (สาส์น) โดยการพูด 
การเขียน การอ่านหรือการฟัง 
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
ผู้ส่งสารเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ข้อความ (สาส์น) โดยการ
พูด การเขียน การอ่านหรือ
การฟังได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร 

ผู้เรียนไม่สามารถส่ือสาร
ข้อความ (สาส์น) โดยการ
พูด การเขียน การอ่าน
หรือการฟัง ได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

1.2 Conciseness (ความ
กระชับ) เป็นการส่ือสารด้วย

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
วิธีการพูด เขียนหรือวาดภาพ

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
วิธีการพูด เขียนหรือวาดภาพ

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
วิธีการพูด เขียนหรือวาดภาพ

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
วิธีการพูด เขียนหรือวาด

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
วิธีการพูด เขียนหรือวาด

 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

วิธีการพูด เขียนหรือวาดภาพ
ในรูปแบบของข้อความท่ี
กระชับและได้ใจความส าคัญ
ของส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร  

 

ในรูปแบบของข้อความท่ี
กระชับและได้ใจความส าคัญ
ของส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร
ท้ังหมด 

ในรูปแบบของข้อความท่ี
กระชับ และได้ใจความส าคัญ
ของส่ิงท่ีต้องการส่ือสารเป็น
ส่วนใหญ่ 

ในรูปแบบของข้อความท่ี
กระชับ และได้ใจความส าคัญ
ของส่ิงท่ีต้องการส่ือสารเป็น
บางส่วน 

ภาพในรูปแบบของข้อความ
ท่ีไม่กระชับ แต่ได้ใจความ
ส าคัญของส่ิงท่ีต้องการ
ส่ือสารเป็นส่วนน้อย 

ภาพในรูปแบบของ
ข้อความได้ แต่ไม่ได้
ใจความส าคัญของส่ิงท่ี
ต้องการส่ือสาร 

1.3 Correction (ความถูกต้อง) 
สารสนเทศท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
ความถูกต้องโดยผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 

ผู้เรียนใช้สารสนเทศในการ
ส่ือสารท่ีมีความถูกต้อง
ท้ังหมดโดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 

ผู้เรียนใช้สารสนเทศในการ
ส่ือสารท่ีมีความถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่โดยผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

ผู้เรียนใช้สารสนเทศในการ
ส่ือสารท่ีมีความถูกต้องส่วน
ใหญ่โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือบางส่วน 

ผู้เรียนใช้สารสนเทศในการ
ส่ือสารท่ีมีความถูกต้องเป็น
บางส่วน และมีการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลท่ี
มีความน่าเช่ือถือ 

ผู้เรียนใช้สารสนเทศในการ
ส่ือสารท่ีมีความถูกต้อง
เป็นบางส่วน และมีการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล
ท่ีไม่มีความน่าเช่ือถือ 

 

1.4 Courtesy (ความสุภาพ) 
เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสาร
ส่ือสารด้วยระดับภาษา และ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือผู้รับสาร 

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาและกิริยามารยาทท่ี
เหมาะสมกับทุกสถานการณ์
หรือผู้รับสารทุกระดับบุคคล 

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาท่ีเหมาะสม และมี
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือผู้รับสารใน
ระดับอาวุโสกว่าและบุคคล
ใกล้ชิด 

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาท่ีเหมาะสม และมี
กริิยามารยาทท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือเฉพาะผู้รับ
สารระดับอาวุโสกว่า 

ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาท่ีเหมาะสม แต่มี
กริิยามารยาทท่ีไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือผู้รับสาร 

ผู้เรียนสามารถส่ือสารท้ัง
ภาษาท่ีไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือผู้รับสาร 

 

1.5 Concreteness (มีความตรง
ประเด็น) เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่ง
สารและผู้รับสารมีความเข้าใจ
ในเรื่องราวหรือประเด็น
เดียวกัน 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการท่ี
ใช้ในการส่ือสารท่ีส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องเรื่องราว
หรือประเด็นท่ีตรงกันท้ังหมด 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการท่ี
ใช้ในการส่ือสารท่ีส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องเรื่องราว
หรือประเด็นท่ีตรงกันเป็นส่วน
ใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการท่ี
ใช้ในการส่ือสารท่ีส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องเรื่องราว
หรือประเด็นท่ีตรงกันเป็น
บางส่วน 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการท่ี
ใช้ในการส่ือสารท่ีส่งผลให้
เกิดความเข้าใจในเรื่อง
เรื่องราวหรือประเด็นท่ี

ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการท่ีใช้ในการส่ือสารท่ี
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจใน
เรื่องเรื่องราวหรือประเด็น
ท่ีท าให้เกิดความ
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 ตรงกัน แต่ใช้ระยะเวลาเกิน
กว่าท่ีก าหนด 

คลาดเคล่ือนในระหว่าง
การส่ือสาร 

1.6 Consideration (การพนิิจ
ไตร่ตรอง) มีการกล่ันกรอง
ข้อความ/ภาษาท่ีใช้ก่อนท่ีจะมี
การส่ือสาร โดยพิจารณา
ผลกระทบของการส่ือสาร 

 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
กล่ันกรองข้อความ/ภาษาท่ีใช้
ก่อนท่ีจะมีการส่ือสารอย่างถี่
ถ้วน และมีการพิจารณา
ผลกระทบท้ังข้อดีและข้อเสีย
ท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
กล่ันกรองข้อความ/ภาษาท่ีใช้
ก่อนท่ีจะมีการส่ือสารอย่างถี่
ถ้วน มีการพิจารณา
ผลกระทบเพียงด้านใดด้าน
หนึ่งของการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
กล่ันกรองข้อความ/ภาษาท่ีใช้
ก่อนท่ีจะมีการส่ือสารเพียง
บางส่วน มีการพิจารณา
ผลกระทบเพียงด้านใดด้าน
หนึ่งของการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การกล่ันกรองข้อความ/
ภาษาท่ีใช้ก่อนท่ีจะมีการ
ส่ือสารเพียงบางส่วน และไม่
มีการพิจารณาผลกระทบท่ีมี
ผลต่อการส่ือสาร 
 

ผู้เรียนส่ือสารโดยไม่มีการ
กล่ันกรองข้อความ/ภาษา
ท่ีใช้ และไม่มีการพิจารณา
ผลกระทบท่ีมีผลต่อการ
ส่ือสาร 

 

1.7 Completeness (มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน) 

เป็นการส่ือสารท่ีสามารถส่งสาร
ได้อย่างครบถ้วน ตรงตาม
จุดประสงค์ของการส่ือสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

ผู้เรียนสามารถส่งสารได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงตาม
จุดประสงค์ของการส่ือสาร
ท้ังหมด 
 

ผู้เรียนสามารถส่งสารได้เป็น
ส่วนใหญ่และตรงตาม
จุดประสงค์ของการส่ือสาร
ท้ังหมด 
 

ผู้เรียนสามารถส่งสารได้เป็น
ส่วนใหญ่และตรงตาม
จุดประสงค์ของการส่ือสาร
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ผู้เรียนสามารถส่งสารได้เป็น
ส่วนใหญ่และตรงตาม
จุดประสงค์ของการส่ือสาร
เป็นบางส่วน 
 

ผู้เรียนสามารถส่งสารได้
เป็นบางส่วน หรือไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการส่ือสาร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) หมายถึง กระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ ความสามารถในการรับรู้ความคิดใหม่ ๆ เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎหรือทฤษฎีต่างๆเพื่อน าไปสู่การ

คิดค้นหรือการสร้างส่ิงใหม่   
           ตัวอย่างงานวิจัยท่ีกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ : ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน (CREATIVITY 
ASSESSMENT SYSTEM AND INSTRUCTIONAL SUPPORT SYSTEM TO IMPROVE CREATIVE THINKING WITH PROJECT-BASED LEARNING, Naresuan University Jornals,Vol 29 No 2 (2561) 
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดของสมอง  สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่  สามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ี
แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่  
           การสร้างสรรค์ (Creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อันจะน าไปสู่ส่ิงใหม่หรือความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ท่ีเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)   

 

 

 

 

 

นิวเวลล์ ชอว์และชิมป์สัน (Newell,Shaw and Simson,1963) ได้อธิบายผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การแสดงออกอย่างอิสระ ในขั้นนี้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มและขั้นสูง เป็นเพียงการกล้าแสดงออกอย่างอิสระ เช่น เด็กวาดภาพตามใจชอบโดยท่ีครูไม่ได้เป็นผู้ก าหนดให้ 
ขั้นที่ 2 ผลิตงานออกมาโดยท่ีงานนั้นอาศัยทักษะกระบวนการแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นส่ิงใหม่ 
ขั้นที่ 3 ขัน้สร้างสรรค์ เป็นขั้นท่ีแสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคล ไม่ได้ลอกเลียนมาจากใคร แม้ว่างานนั้นจะมีคนอืน่คิดไว้แล้วก็ตาม 
ขั้นที่ 4 ขั้นประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์เป็นขั้นที่สามารถคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึนโดยไม่ซ ้าแบบใคร 
ขั้นที่ 5 เป็นขั้นพัฒนาผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขั้นที่ 6 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด  สามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ันสูงได้ เช่น ชาร์ลส์ ดาร์วิน คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ ไอสไตน์คิดทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้น 



 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency) 
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 
สรุป ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการคิดที่มีความแปลกใหม่และหลากหลาย หรือมีกระบวนการคิดในการพัฒนาต่อยอดหรือการแก้ไขปัญหา ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของหลักการ ทฤษฎี และกฎ 
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2.1 independent thinking and 
acting : นักเรียนสามารถแสดงออก
อย่างอิสระ ครูมอบหมายภาระงาน/
ช้ินงาน แต่ผู้เรียนเป็นคนออกแบบ
หรือเลือกรูปแบบของการน าเสนอ
ภาระงาน/ช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(ครูก าหนดแต่ไม่บังคับวิธีการ) 
ครูได้ส่ิงท่ีต้องการสอนในคาบนั้นแต่
ไม่จ ากัดแนวทาง/วิธี ของผู้เรียน 

ผู้เรียนสามารถส่ือความหมาย
ของส่ิงท่ีผู้เรียนเข้าใจออกมา
ในรูปแบบของส่ือ(ช้ินงาน/ผัง
กราฟิก) ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆใน
ระดับดีมาก 
 
 

ผู้เรียนสามารถส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีผู้เรียน
เข้าใจออกมาในรูปแบบของ
ส่ือ(ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก) ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กิจกรรมนั้นๆในระดับดี 
 

ผู้เรียนสามารถส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีผู้เรียน
เข้าใจออกมาในรูปแบบของ
ส่ือ(ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก) ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กิจกรรมนั้นๆ ในระดับปาน
กลาง 
 

ผู้เรียนสามารถส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีผู้เรียน
เข้าใจออกมาในรูปแบบ
ของส่ือ(ช้ินงาน/ผัง
กราฟฟิก) ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายของกิจกรรม
นั้นๆในระดับน้อย 
 

ผู้เรียนสามารถส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีผู้เรียน
เข้าใจออกมาในรูปแบบ
ของส่ือ(ช้ินงาน/ผัง
กราฟฟิก) ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายของกิจกรรม
นั้นๆในระดับน้อยมาก 
 

 

2.2 adaptive & process skills : 
ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงาน/
แนวความคิด/ผังกราฟิก ออกมาได้ 
โดยส่ิงท่ีนักเรียนท าหรือพิสูจน์
ออกมาไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นส่ิงใหม่

ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงาน/
ผังกราฟิก/อื่นๆ ท่ีอยู่ภายใต้
ทฤษฎีและมีทักษะ
กระบวนการผลิตท่ีชัดเจนและ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงาน/
ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ ท่ีอยู่
ภายใต้ทฤษฎีและมีทักษะ
กระบวนการผลิตท่ีชัดเจน
และถูกต้องเป็นส่วนมาก 

ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงาน/
ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ ท่ีอยู่
ภายใต้ทฤษฎีและมีทักษะ
กระบวนการผลิตท่ีชัดเจน
และถูกต้องเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถผลิต
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ 
ท่ีอยู่ภายใต้ทฤษฎีและมี
ทักษะกระบวนการผลิตท่ี

ผู้เรียนสามารถผลิต
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ 
แต่ไม่อยู่ภายใต้ทฤษฎีและ
มีทักษะกระบวนการผลิต
ท่ีชัดเจนและถูกต้อง 
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แต่วิธีการได้มาหรือการด าเนินการ
ของผู้เรียนต้องอยู่ภายใต้กฎ ทฤษฎี
หรือทักษะกระบวนการท่ีถูกต้อง
น่าเช่ือถือได้ 

ชัดเจนและถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

2.3 Innovation or Modification : 
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน/
ทฤษฎี/แนวความคิดใหม่ หรืออาจ
เป็นการต่อยอดจากทฤษฎีหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ
มากขึ้น หรือให้มีคุณภาพเท่าเดิมแต่
ใช้วัสดุอื่นทดแทนท่ีท าให้มีต้นทุนต ่า
กว่าหรือเป็นวัสดุ/วิธีการท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ผู้เรียนสามารถผลิต ผัง
กราฟฟิก/อืน่ๆ ท่ีมีความ
แปลกใหม่ได้อย่างโดดเด่น
หรือต่อยอดจากส่ิงเดิมให้มี
คุณภาพทัดเทียมส่ิงท่ีมีหรือ
มากกว่าอย่างชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถผลิต ผัง
กราฟฟิก/อืน่ๆ ท่ีมีความ
แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก
ส่ิงเดิมให้มีคุณภาพเทียบเท่า
กับส่ิงท่ีมีหรือมากกว่าอย่าง
ชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถผลิต ผัง
กราฟฟิก/อืน่ๆ โดยต่อ
ยอดจากส่ิงเดิมให้มีคุณภาพ
มากกว่าส่ิงท่ีมีอยู่ 

ผู้เรียนสามารถผลิต ผัง
กราฟฟิก/อืน่ๆ โดยต่อ
ยอดจากส่ิงเดิมให้มี
คุณภาพเทียบเท่ากับส่ิงท่ีมี
อยู ่

ผู้เรียนสามารถผลิตผลงาน 
โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการ
ท่ัวไป โดยมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม
เพียงเล็กน้อย 

 

2.4 Creative Artificial : ขัน้ประดิษฐ์
อย่างสร้างสรรค์เป็นขั้นที่ผู้เรียน
สามารถคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึนโดยไม่
ซ ้าแบบใคร เป็นขั้นที่ผู้เรียนน า
ทฤษฎี/ความรู้/ทักษะกระบวนการท่ี
เรียนมาสร้างเป็นช้ินงานหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นของผู้เรียนเอง อาจ
เป็นในรูปแบบส่ิงประดิษฐ์/อุปกรณ์
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ทดแทนส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วอย่างมีคุณภาพ 

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆโดย
อาศัยทฤษฎีและทักษะ
กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมท่ี
มีเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน
และสามารถใช้ประโยชน์
ทดแทนส่ิงท่ีอยู่ในต้นทุนท่ีต ่า
กว่าและมีคุณภาพดีกว่า 

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ
โดยอาศัยทฤษฎีและทักษะ
กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรม
ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
บางส่วนและสามารถใช้
ประโยชน์ทดแทนส่ิงท่ีอยู่ใน
ต้นทุนท่ีต ่ากว่าและมี
คุณภาพทัดเทียม 

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ
โดยอาศัยทฤษฎีและทักษะ
กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรม
ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
บางส่วนและสามารถใช้
ประโยชน์ทดแทนส่ิงท่ีอยู่ใน
ต้นทุนท่ีต ่ากว่าหรือมี
คุณภาพทัดเทียม 

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ
โดยอาศัยทฤษฎีและ
ทักษะกระบวนการเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานออกมา
เป็นนวัตกรรมท่ีมีไม่มี
เอกลักษณ์ของตัวเอง 
สามารถใช้ประโยชน์
ทดแทนส่ิงท่ีอยู่ในต้นทุนท่ี

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
ช้ินงาน/ผังกราฟฟิก/อืน่ๆ
โดยอาศัยทฤษฎีและ
ทักษะกระบวนการเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานออกมา
เป็นนวัตกรรมท่ีมีไม่มี
เอกลักษณ์ของตัวเอง 
สามารถใช้ประโยชน์
ทดแทนส่ิงท่ีอยู่ในต้นทุนท่ี
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 ต ่ากว่าหรือมีคุณภาพ
ทัดเทียม 

สูงกว่าหรือมีคุณภาพต ่า
กว่า 

2.5 Improvement& Continually 
เป็นขั้นต่อยอดมาจากขั้นการ
ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นขั้น
การทดลองช้ินงาน/ทฤษฎีว่า
สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงใด สามารถระบุ
ข้อเด่น-ข้อด้อยของส่ิงประดิษฐ์และ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น รถขวดน ้าดูดฝุ่นท่ีท าจาก
ขวดน ้าและใช้ฝาขวดแทนล้อ เวลา
วิ่งไปขนของแข็งเช่นขาโต๊ะ เก้าอี้
แล้วล้ม อาจน ามาปรับปรุงโดยการ
ติดฟองน ้ารอบรถเพื่อลดแรงดล(แรง
กระแทก) ท าให้รถขวดน ้าดูดฝุ่น
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้เรียนสามารถน าช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์ในข้อ 2.4 มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อเด่น-ข้อด้อยและคิดหาวิธีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาต้นทุนต ่า
และมีการตระหนักถึงผลกระทบท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมหรือผลของการใช้ประโยชน์จากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้น 
 

 

2.6 New Theory or Artificial 
Intelligence : ขั้นความคิด
สร้างสรรค์สูงสุด  สามารถคิดสิ่งที่
เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ ผู้เรียน
สามารถคิดค้นทฤษฎีใหม่/

ผู้เรียนสามารถคิดค้นทฤษฎีใหม่/ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมท่ีล ้าหน้า มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความโดดเด่นในระดับสูงและไม่ขัดกับทฤษฎีท่ียังถูกยอมรับอยู่
ในกรณีท่ีทฤษฎีท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้มีบางส่วนท่ีเช่ือมโยงกับทฤษฎีอื่นๆ รวมทั้งสามารถตรวจสอบและใช้งานได้จริง จนเป็นท่ียอมรับของสากล 
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แนวความคิดใหม่หรือสามารถสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีเป็นนวัตกรรมได้ 

 
การประเมินภาพรวมของระดับทักษะความคิดสร้างสรรค์  5 = ระดับมากที่สุด  4 = ระดับมาก  3 = ระดับปานกลาง    2 = ระดับพอใช้   1 = ระดับน้อยสุด  (งาน 1 ช้ินสามารถประเมินได้ว่ามีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับใด ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้) 

ผ่านเกณฑ์   5        ตัวชี้วัดขึ้นไป = ระดับ 5 
ผ่านเกณฑ์   1 - 4   ตัวชี้วัด        = ระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์   1 - 3   ตัวชี้วัด        = ระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์   1 – 2  ตัวชี้วัด        = ระดับ 2 
ผ่านเกณฑ์   1        ตัวชี้วัด        = ระดับ 1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.  การคิดเชิงอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้าน  โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
รอบด้าน การส ารวจองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อตรวจสอบพิจารณา ตัดสินและประเมินความถูกต้อง หรือส่ิงท่ีเป็นประเด็นในขณะนั้นๆ ให้แม่นย า  เป็นกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณ
หรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้าน  โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่างๆรอบด้าน การส ารวจองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อตรวจสอบพิจารณา ตัดสิน
และประเมินความถูกต้อง หรือส่ิงท่ีเป็นประเด็นในขณะนั้นๆ ให้แม่นย าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบ่งเป็น 4 มิติ  (https://thepotential.org/2018/11/30/how-to-critical-thinking/) 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems analysis)  การเข้าใจหน้าท่ีขององค์ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในระบบ มองเห็นปัจจัยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ใน

ระบบ และสามารถจัดการบางอย่างกับหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพรวมได้ 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงโต้แย้ง (Argument analysis)  สามารถหาข้อสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในมือ โดยการแยกแยะข้อมูลท้ังหลายออก ว่าส่วนใดคือความคิดเห็น และส่วนใด

ท่ีเป็นข้อเท็จจริง และประเมินความน่าเช่ือถือได้ ในขั้นตอนนี้ต้องมวีิจารณญาณในการตัดสินใจ จนกระท่ังพิจารณาหาข้อสรุปว่ามีหลักฐานหรือเหตุผลรองรับหรือไม่ และควรรู้จักความแตกต่างระหว่างการ
วิเคราะห์เชิงโต้แย้ง (มีเหตุผลรับรอง) กับการถกเถียง (ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลัก) ด้วย 

3. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน (Creation)  สามารถสร้างสมมุติฐาน วิธีการ ข้ันตอนกระบวนการ ทฤษฎี ไปจนถึงข้อโต้แย้งจากการรวบรวมหลักฐาน การประมวลความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลากหลายแง่มุมจนเกิดแนวทางใหม่หรือเป็นผลงานท่ีสร้างขึ้นจากกระบวนการทางความคิดจนเป็นข้อสรุปรูปธรรม หรือ ต่อยอดจากส่ิงท่ีเคยมีอยู่เดิมให้เป็นส่ิงใหม่ท่ีดีขึ้น 

4. ความสามารถในการตัดสินคุณภาพ (Evaluation)  ตัดสินคุณภาพของขั้นตอน ทางออกของปัญหา หรือผลงานท่ีออกมาว่า ดีพอแล้วหรือยัง โดยใช้ตัวชี้วัด บรรทัดฐาน หรือเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจนได้ 

https://thepotential.org/2018/11/30/how-to-critical-thinking/


 
 

➢ ความสามารถของการคิดวิจารณญาณ (Norris and Ennis 1989 : 14) ประกอบด้วย 
 1. ความกระจ่างชัดเบื้องต้น (Elementary Clarification) ซึ่งได้แก ่
         1.1 ถามได้ตรงประเด็น (Focusing on a question) 
         1.2  วิเคราะห์การอ้างเหตุผล (Analyzing argument) 
         1.3  ถามและตอบค าถามได้ชัดเจนและท้าทาย (Asking and answering question that clarify and challenge) 
 2. ข้อมูลสนับสนุน (Basic support) ซึง่ได้แก ่
         2.1  พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล (Judging the credibility of a source) 
         2.2  มีการสังเกต (Making and judging observations) 
3. การสรุปอ้างอิง (Inference) 
         3.1  การนิรนัย (Making and judging deductions) 



         3.2  การอุปนัย (Making and judging inductions) 
         3.3  การตัดสินคุณค่า (Making and judging value Judgment) 
 4. การกระจ่างชัดขั้นสูง (Advanced Clarification) 
         4.1 ก าหนดปัญหาและอธิบายค าจ ากัดความของปัญหา (Defining terms and judging definitions) 
         4.2  ระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น (Identifying Assumptions) 
 5. ยุทธวิธีและกลยุทธ์ (Strategies and Tactics) 
         5.1  การตัดสินใจลงมือท า (Deciding on an action) 
         5.2  ปฏิกิริยากับผู้อื่น (Interacting with others) 
 

      สรุป ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือความสามารถในการคิดอย่างรอบด้านโดยค านึงถึงองค์ประกอบทุกส่วน มีการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลและรวบรวมข้อมูลมาสนับสนุนการอภิปราย
โต้แย้งให้เกิดแนวคิดที่น่าเชื่อถือและมีความหลากหลาย แล้วน ามาตรวจสอบและประเมินค่าจนน าไปสู่ผลลัพธ์ในการแกป้ัญหา 
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1. การวิเคราะห์สถานการณ์อย่าง
รอบด้าน (Analysis of 
situations) :  

ผู้เรียนสามารถแยกแยะประเด็น
ย่อย/ข้อมูล ท่ีอยู่ภายใน
สถานการณ์ออกมาได้ครบทุก
ส่วน และสามารถอธิบายความ
เช่ือมโยงของประเด็นย่อย/ข้อมูล 
ท่ีมีความเป็นเหตุและผลกันอย่าง
ชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ีอยู่
ภายในสถานการณ์ออกมาได้
เป็นส่วนใหญ่ และสามารถ
อธิบายความเช่ือมโยงของ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ีมีความ

ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ีอยู่
ภายในสถานการณ์ออกมาได้
บางส่วน และสามารถอธิบาย
ความเช่ือมโยงของประเด็น
ย่อย/ข้อมูล ท่ีมีความเป็นเหตุ
และผลกันได้แต่ไม่ชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ีอยู่
ภายในสถานการณ์ออกมา
ได้บางส่วน หรือสามารถ
อธิบายความเช่ือมโยงของ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ีมี

ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นย่อย/ข้อมูล ท่ี
อยู่ภายในสถานการณ์
ออกมาได้ แต่ไม่สามารถ
เช่ือมโยงของประเด็น
ย่อย/ข้อมูล ท่ีมีความ
เป็นเหตุและผลกันได้ 
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เป็นเหตุและผลกันอย่าง
ชัดเจน 

ความเป็นเหตุและผลกัน
อย่างชัดเจนเป็นบางส่วน 

2. การโต้แย้งและอภิปราย 
(Argument and 
Discussion) 

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก
การวิเคราะห์มาสนับสนุนได้
สอดคล้องกับประเด็นในการ
โต้แย้ง และอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปท่ีเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์มาสนับสนุน
ได้สอดคล้องกับประเด็นใน
การโต้แย้ง และอภิปรายเพื่อ
หาข้อสรุปท่ีเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์มาสนับสนุน
ได้สอดคล้องกับประเด็นใน
การโต้แย้งบางส่วน และ
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปท่ีเป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์มา
สนับสนุนได้สอดคล้องกับ
ประเด็นในการโต้แย้ง
บางส่วน หรือสามารถ
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปท่ี
เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้ 

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
สนับสนุนได้สอดคล้อง
กับประเด็นในการโต้แย้ง
บางส่วน แต่ไม่สามารถ
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
ในการแก้ปัญหาได้ 

 

3. การตรวจสอบและประเมินค่า 
(Investigation and 
evaluation) 

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ว่า
ข้อสรุปท้ังหมดท่ีได้จากการ
โต้แย้งและอภิปรายมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานการณ์ 
และมีการประเมินค่าของผลลัพธ์
ท่ีได้จากการน าไปใช้แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ว่า
ข้อสรุปท้ังหมดท่ีได้จากการ
โต้แย้งและอภิปรายมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานการณ์ 
และมีการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการน าไปใช้
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ว่า
ข้อสรุปบางส่วนท่ีได้จากการ
โต้แย้งและอภิปรายมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานการณ์ 
และมีการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการน าไปใช้
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าข้อสรุปบางส่วนท่ีได้
จากการโต้แย้งและ
อภิปรายมีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานการณ์ 
และมีการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา
แต่ไม่เป็นระบบ 

ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าข้อสรุปท่ี
ได้จากการโต้แย้งและ
อภิปรายมีความถูกต้อง
บางส่วน และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
สถานการณ์ แต่ไม่
สามารถประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ได้ 

 

 

 



4. ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration skills) คือ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้, การร่วมมือกับคนหลายคนท่ีอาจมีพื้นฐานต่างกัน ท้ังแนวคิด, ความเช่ือ, หรือความรู้ เพื่อท างานหรือท า
กิจกรรมใดๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ 

               (Nitaya Wongpinunwatana,2019) การเรียนรู้ร่วมกนั (การเรียนรู้แบบร่วมมือ) การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นความพยายามร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในกลุ่มนักเรียนท่ีท างานร่วมกัน เพื่อค้นหา
ความเข้าใจ ความหมาย หรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้งานส าเร็จ (Hong Kong, 2011)  การเรียนรู้แบบร่วมมือก าหนดให้บุคคลต้องรับผิดชอบงานในส่วนท่ีเฉพาะเจาะจงและประสานงานส่วนของแต่ละคนเข้าร่วมกัน
ด้วย (Kyndt et al., 2013) ความรู้สามารถถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกของกลุ่มท่ีซึ่งสมาชิกโต้ตอบกันอย่างแข็งขันโดยแบ่งปันประสบการณ์และรับบทบาทท่ีไม่สมมาตร (= ได้รับงานท่ีไม่เหมือนกัน) (Mitnik, 2009 
Trach, 2012)   
 การร่วมมือกันสามารถอยู่ในรูปแบบของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือการท างานร่วมกันเป็นศูนยก์ลางความคิด (Hon 2011) การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นวิธีการท่ีนักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มได้รับ
มอบหมาย 
              ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)  โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากท่ีสุด มีความร่วมมือท้ังด้านความคิด การท างาน และความ 
รับผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปได้อยา่ง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะต้องมีหัวหน้าท่ีดี สมาชิกดี และกระบวนการท างานดี นั่นคือ มี
การเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกัน ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู้  มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  มีการสัมพันธ์กัน  มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม  และ มี
การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ี หลากหลายและควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  และครูควรจัดให้ผู้เรียนมี
เวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มเดียว 
            เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบร่วมมือมีเทคนิคมากมายหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการด าเนินการท่ีต่างกันตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต่างก็ใช้หลักการ
เดียวกันคือหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยอาศัยการร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มและผู้เรียนในระหว่างกลุ่มด้วยกันความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรงและจะให้รางวัลเป็นประการส าคัญ ทิศ
นา แขมมณี (2550) ได้อธิบายเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือดังต่อไปนี้ 

4.1 เทคนิคการต่อเร่ืองราว (Jigsaw) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มและมีการถ่ายทอดความรู้กันระหว่างกลุ่ม 
4.2 เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Games Tournament) เหมาะส าหรับการเรียนการสอนท่ีต้องการให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาประเด็น หรือปัญหาท่ีมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียวซึ่งเป็น

ค าตอบท่ีชัดเจน เช่น คณิตศาสตร์ การใช้ภาษา สังคมศึกษา เป็นต้น 
4.3 เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ (STAD : Student Teams Achievement Division) เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องผู้สอนก าหนดซึง่จะมีการ

ช่วยเหลือทบทวนความรู้ให้แก่กัน มีการทดสอบเป็นรายบุคคลแทนการแข่งขัน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดจะเป็นฝ่ายชนะ เหมาะส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในบทเรียนท่ีมี
เนื้อหาไม่ยากเกินไป 



4.4 เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI : Group Investigation) เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อเตรียมท างานหรือท าโครงงานท่ีผู้มอบหมายมอบหมายให้ เทคนิคนี้เหมาะส าหรับฝึกผู้เรียน
รู้จักสืบค้นความรู้หรือวางแผนสืบสวนเพื่อแก้ปัญหาหรือหาค าตอบในประเด็นท่ีสนใจ ดังนั้นก่อนการด าเนินการด าเนินกิจกรรมทุกครั้งผู้สอนควรฝึกทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิด ตลอดจนทักษะทาง
สังคมให้แก่ผู้เรียนก่อน 

4.5 เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนใช้คู่กับวิธีสอนแบบอื่นเรียกว่าเทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ และ
ให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนก่อน แล้วจับคู่กับเพื่อนอภิปรายค าตอบ เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของคนถูกต้องแล้วจึงน าค าตอบไปอธิบายให้เพื่อนท้ังช้ันฟัง 

4.6 เทคนิคเพื่อนคู่คิด 4 สหาย (Think Pair Square) เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนตอบค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ ให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามหรือตอบ
ปัญหาด้วยตนเองก่อนแล้วจับคู่กับเพื่อน น าค าตอบไปผลัดกันอธิบายค าตอบด้วยความมั่นใจ 

4.7 เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs Check) เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนตอบค าถามหรือก าหนดปัญหา (โจทย์) ให้กับผู้เรียน โดยจัดท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมีค าตอบหรือโจทย์หลายข้อจ านวนข้อจะเป็นเลขคู่ 
ผู้เรียนจะจับคู่กันเมื่อได้รับโจทย์หรือปัญหาจากผู้สอน คนหนึ่งจะท าหน้าท่ีตอบค าถามหรือแก้ปัญหาโจทย์ครบ 2 ข้อ แล้วให้สมาชิกท้ังคู่ (ซึ่งจัดในกลุ่มเดียวกัน) เปรียบเทียบค าตอบซึ่งกันและกันเหมาะสม
กับใบงานหรือแบบฝึกหัดท่ีไม่ยากและไม่ซับซ้อน 

4.8 เทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน (Three-Step Interview) เป็นเทคนิคท่ีฝึกให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์บุคคลและเก็บใจความส าคัญ หรืออาจจะเป็นการสรุปความคิดรวบยอด
ในเรื่องท่ีเรียน 

4.9 เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) เหมาะสมกับการทบทวนความรู้หรือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนใช้ค าถามถามผู้เรียนและให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบ แล้วผู้สอน
สุ่มเรียกสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาตอบค าถาม 

4.10 เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ผลัดกันเล่าประสบการณ์ ความรู้ท่ีตนเองได้ศึกษาตลอดจนส่ิงท่ีตนประทับใจให้แก่เพื่อนๆในกลุ่มฟังทีละคน หรืออาจจะเป็น
เรื่องสมาชิกในกลุ่มต้องการจะเสนอแนะแสดงความคิดเห็น แนะน าตนเอง พูดถึงส่วนดีของเพื่อน ยกตัวอย่างการกระท าของบุคคลท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียนไปแล้วหรือท่ีก าลังจะเรียน เป็นต้น โดยสมาชิก
ทุกคนได้ใช้เวลาในการเล่าเท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีความรู้และเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี 



                 สเปนเซอร์ เคแกน (Spenser Kagan, 1994) นักการศึกษาชาวสหรัฐ ได้ท าการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1985 และได้เผยแพร่ผลงานอย่าง 
กว้างขวางในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายประเทศในเอเซีย แนวคิดหลักท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ประการ ดังแผนภาพ “Teams Will Manage Social Skills 
and PIES through Structure” 
 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิแสดงแนวคิดหลักของการเรียนรู้แบบ Cooperative Learning (Kagan: Cooperative Learning: 1994 อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เอกสาร ประกอบการประชุม
ปฏิบัติการวิทยากรแกนน า การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, 2543)  
              1) Teams หมายถึง การจัดกลุ่มของผู้เรียนท่ีจะท างานร่วมกัน กลุ่มท่ีจะเรียนรู้ด้วยกัน อย่างมีประสิทธิผล ควรเป็นดังนี้ 1.1) กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ปานกลาง 
ค่อนข้างต ่าและหญิงชายเท่า ๆ กันในบางกรณีการจัดกลุ่มโดยวิธีอื่น เช่น ในการศึกษาเรื่องลึกเฉพาะ เช่น ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรจัดกลุ่มเด็กท่ีมีความสนใจเหมือนกัน หรือจัดกลุ่มโดยวิธีสุ่ม เมื่อต้องการ
ทบทวน ความรู้ 1.2) จัดให้เด็กอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณ 6 สัปดาห์แล้วเปล่ียนจัดกลุ่มใหม่  
              2) Will หมายถึง ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของเด็กท่ีจะร่วมงานกัน เด็กจะต้องมีความ มุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้และมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่ิงเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดข้ึนและให้ 
คงไว้โดยให้ท ากิจกรรมหลากหลาย โดยวิธีการต่อไปนี้ 2.1) Team building การสร้างความมุ่งมั่นของทีมท่ีจะท างานร่วมกัน 2.2) Class building การสร้างความมุ่งมั่นของช้ันเรียนท่ีจะช่วยกัน 
              3) Management หมายถึง การจัดการเพื่อให้กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดการของผู้สอนและการจัดการของผู้เรียนภายในกลุ่ม ผู้สอนจะต้องมีการจัดการท่ีดี เพื่อให้การท างาน กลุ่ม
ประสบผลส าเร็จ เช่น การควบคุมเวลา การก าหนดสัญญาณให้ผู้เรียนหยุดกิจกรรม ฯลฯ  
              4) Social Skills เป็นทักษะในการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
              5) Four Basic Principles (PIES) เป็นหลักการพื้นฐานของ Cooperative Learning ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ได้แก่ P = Positive Interdependence ผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยมีแนวคิดท่ีว่าเมื่อเราได้รับประโยชน์จากเพื่อน เพื่อนก็จะได้รับประโยชน์จากเรา ความส าเร็จของกลุ่มคือ ความส าเร็จของแต่ละคน I = Individual Accountability ยอมรับว่าแต่ละคนในกลุ่มต่าง ๆ มี 



ความสามารถและมีความส าคัญต่อกลุ่ม แต่ละคนมีส่วนให้การท างานในกลุ่มส าเร็จ E = Equal Participation ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในงานของกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน S = 
Simultaneous Interaction ทุกคนในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาท่ี ท างานในกลุ่ม  
              6) Structures หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการท างานกลุ่ม ซึ่งมีหลากหลายท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา Kagan ได้วิจัยและเสนอไว้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Time – Pair – 
Share เป็นกิจกรรมจับคู่สลับกันพูดในหัวข้อและในเวลาท่ีก าหนด เช่น คนละ 1 นาที เมื่อคนหนึ่งพดู อีกคนหนึ่งฟัง แล้วสลับกัน Round Robin ผู้เรียนในกลุ่มท้ัง 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ใดเรื่องหนึ่งจนครบทุกคน Round Table ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในกระดาษแผ่นเดียวกันแล้ววนไปเรื่อย ๆ จนผู้เรียนทุกคนเขียนท้ังหมด แล้วน ามาสรุป Team – Pair – 
Solo เป็นกิจกรรมท่ีให้แต่ละคนในกลุ่มคิดแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก่อน จากนั้นเปล่ียนเป็นรวมกันคิดเป็นคู่ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้แบบการแก้ปัญหา ในท่ีสุดแต่ละคน สามารถแก้ปัญหาท านองเดียวกันได้ 
นอกจากรูปแบบกิจกรรมของ Kagan แล้วก็ยังมีรปูแบบกิจกรรมของคนอื่น ๆ ท่ี น่าสนใจอีก เช่น จิกซอว์ (Jigsaw) เป็นการมอบหมายให้ตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มไปรวมกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มเช่ียวชาญ (Expert 
Group) กลุ่มเช่ียวชาญนี้จะศึกษาเรื่องย่อยท่ีแบ่งไว้เป็นตอนในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วกลับมาอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเดิม (Home Group) ในท่ีสุดผู้เรียนท้ังหมดจะเรียนรู้เรื่องท้ังหมดจากเพื่อน นั่นคือผู้เรียนแต่ละคน
ในหนึ่งกลุ่มได้รับมอบหมายงานเพียงหนึง่ช้ินย่อย แต่ต้องต่อช้ินย่อยให้เต็มรูป นั่นคือต้องเรียนรู้ท้ังเรือ่งแล้วมีการทดสอบเป็นคะแนนของแต่ละคน 
                  แสตด (Student Teams Achievement Division: STAD) เป็นกิจกรรมการ เรียนรู้ท่ีผู้สอนน าเสนอเนื้อหาเรื่องโดยย่อให้ผู้เรียนท้ังหมดฟัง แล้วให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามท่ี ก าหนด
ในกิจกรรม เพื่อศึกษาให้เข้าใจเนื้อหาและการแก้ปัญหาและเตรียมสอบย่อย โดยทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าเช่นเดียวกันในการเรียนเรื่องต่อไปและพิจารณาคะแนนท่ีพัฒนาขึ้น หาคะแนนของทีมในแต่ละ 
สัปดาห์ โดยคิดคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มรวมกันเป็นคะแนนของทีม ประกาศคะแนนของทีม รวมทั้งผู้เรียนท่ีมีคะแนนพัฒนาการสูงและให้รางวัล จะเห็นว่าในรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยร่วมมือร่วมใจกันท างานในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดและต้องมีการปฏิบัติด้วย แล้วจึงแสดงความคิด ของตนเองแลกเปล่ียนกับเพื่อนในกลุ่ม กับเพื่อนต่างกลุ่ม การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจจึงท าให้ผู้เรียนพัฒนา กระบวนการคิด ทักษะในการส่ือสาร ทักษะทางสังคม รวมทั้งการจัดการ จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในห้องเรียนจะด าเนินไปด้วยตัวของ
ผู้เรียนเอง โดยผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรม และจัดหา แหล่งข้อมูลท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งเป็นผู้ขยายความรู้ ความคิดของผู้เรียนให้สมบูรณ์ ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญหลาย
ประการมากกว่าเป็นผู้สอนอย่างเดียว จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจนี้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคนพัฒนาก้าวหน้าขึ้น 
 

   สรุป ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ความสามารถในการคิด/ปฏิบัติ ร่วมกันของผู้เรียนซ่ึงเกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนแนวความคิด/องค์ความรู้ร่วมกับผู้อื่น แล้วน ามาวิเคราะห์/อภิปราย และตก

ผลึกเป็นตัวแทนความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างองค์ความรู้รวม  

 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. กระบวนการกลุ่ม 
 

ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม
อย่างชัดเจน เพื่อวางแผนให้
เกิดการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม
อย่างชัดเจน เพื่อวางแผนให้
เกิดการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม
ไม่ชัดเจน ซ่ึงส่งผลต่อการ
วางแผนให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
ภายในกลุ่มไม่ชัดเจน ซ่ึง
ส่งผลต่อการวางแผนให้
เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียนไม่มีการวาง
แผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ  ซึง่ท าให้การ
แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  

 

2. การวิเคราะห์/อภิปราย 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อ
ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ 

ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์อย่างละเอียดและมี
การน าข้อมูลมาสนับสนุนการ
อภิปรายภายในกลุ่มหรือ
ระหว่างกลุ่มอย่างชัดเจน 
เพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์อย่างละเอียดและมี
การน าข้อมูลมาสนับสนุนการ
อภิปรายภายในกลุ่มหรือ
ระหว่างกลุ่มอย่างชัดเจน 
เพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์อย่างละเอียด หรือ
มีการน าข้อมูลมาสนับสนุน
การอภิปรายภายในกลุ่มหรือ
ระหว่างกลุ่มอย่างชัดเจน 
เพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ี
มปีระสิทธิภาพ 

ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์ หรือมีการน า
ข้อมูลมาสนับสนุนการ
อภิปรายภายในกลุ่มหรือ
ระหว่างกลุ่ม เพื่อตกผลึก
เป็นองค์ความรู้ 

ผู้เรียนน าข้อมูลมา
ร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปราย แต่ไม่สามารถ
ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คู่มือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล 7skills 
 
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking skills) หมายถึง กระบวนการคิดในรายละเอียด ความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐาน หรือส่วนย่อยๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความ

เช่ือมโยง หรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ  เป็นการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ 
            การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) คือแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจ าแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดประเด็นต่างๆ เช่น การจ าแนกชนิดของหิน โดยพิจารณาลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ การ
จ าแนกใบไม้ โดยพิจารณาจากรูปร่างของใบ ขอบใบและเส้นใบเป็นเกณฑ์ 
            การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดในรายละเอียด ความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐาน หรือส่วนย่อยๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยง หรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ  เป็นการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือเป้าหมายท่ีต้องการ 
                            (Nitaya Wongpinunwatana,2019) ได้ให้นิยามการคิดเชิงวิเคราะห์ไว้วา่ เป็นเครื่องมือทางความคิดอันทรงพลังซึ่งช่วยในการเข้าใจสถานการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ยังหมายถึง
ความสามารถในการกล่ันกรองและแยกแยะข้อเท็จจริงและการคิดถึงจุดแข็งจุดอ่อน( Bruning,2009) กล่าวว่านักเรียนจะได้รับการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นให้พวกเขาใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา (Garcia, 2012) ทักษะการวิเคราะห์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีท่ีสุดในการเขียนเรียงความของนักเรียนท่ีมีการใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกัน (Pally, 2001) นอกจากนี้สถาบันที่สูงขึ้น (อาจจะ = 
สถาบันอุดมศึกษา) ยังมุ่งมั่นท่ีจะสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการประเมินท่ีนักเรียนต้องการเพื่อความส าเร็จในการท างาน (Paul 1989) การคิดเชิงวิพากษ์หมายถึงการคิดวิเคราะห์เพื่อก าหนดความ
น่าเช่ือถือ ความถูกต้อง หรือคุณค่าของบางส่ิงโดยการหาเหตุผลและทางเลือกอื่นๆ ส าหรับสถานการณ์ตามหลักฐาน (Cotton,1991) ( Nimalathasan and Valeriu,2010) กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ส่วนส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
 



(ศศิมา สุขสว่าง, on line access from) 
https://www.sasimasuk.com/16697109/5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9

%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-analytical-
thinking)  ได้กล่าวถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  หมายถึง ความสามารถในการคิดจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั้ง
การหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
 
       5  ขั้นตอนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

1. ระบุปัญหาหรือข้อมูลท่ีต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน (Define the problem) 
2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Gather and interpret information) 
3. พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ (Develop possible solution) 
4. น าแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ (Test possible solutions) 
5. เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดไปด าเนินการใช้ (Select and implement a solution) 

 
 



        ถ้าเกิดปัญหาขึ้น แล้วแก้ปัญหาในมุมมองของเราคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น ก่อนจะตอบค าถามนี้ ผู้เขียนอยากเล่าเรื่องท่ีได้อ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากนิทานตาบอดคล าช้าง โดย เสฐียร์พงษ์ วรรณปก  เรื่องเล่าว่า 
ในอดีตกาลมี นิทานเรื่องตาบอดคล าช้าง เป็นนิทานท่ีพระพุทธเจ้าทรงเล่าให้สาวกของพระองค์ฟัง  เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งให้หาช้างมาให้คนตาบอดแต่ก าเนิดเก้าคนดู คนตา
บอดท้ังเก้านั้น ต่างก็ใช้มือลูบคล าส่วนต่างๆ ของช้าง แล้วก็ก าหนดว่า ช้างเป็นเช่นนี้ๆ  
 
          เมื่อถูกพระราชาตรัสถามว่า ช้างเหมือนอะไร  

(1) คนท่ีคล าศีรษะช้างกราบทูลว่า "เหมือนหม้อน ้า"  
(2) คนท่ีคล าหูก็กราบทูลว่า "เหมือนกระด้ง"  
(3) คนคล างาก็ว่า "เหมือนเสาอินทขีล (หลักเมือง)"  
(4) คนท่ีคล างวงก็ว่า "เหมือนงอนไถ"  
(5) คนท่ีคล าร่างกายก็ว่า "เหมือนฉางข้าว"  
(6) คนท่ีคล าเท้าก็ว่า "เหมือนเสาเรือน"  
(7) คนคล าหลังก็ว่า "เหมือนครกต าข้าว"  
(8) คนคล าหางก็ว่า "เหมือนสาก"  
(9) คนท่ีคล าปลายหางก็ว่า "เหมือนไม้กวาด"  

          แต่ละคนก็ว่า ตนเท่านั้นถูกต้อง คนอื่นผิดหมด ว่าแล้วก็ลงไม้ลงมือตลุมบอนกันอุตลุด หากมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้นมา แล้วเรามองมุมเดียวในความคิดของเรา หรือด่วนสรุปไปเลย จะได้เพียงมุมมอง
เดียว ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุหรือปัจจัยท่ีแท้จริง ซึ่งเมื่อจะน าไปหาหนทางแก้ไข ปรับปรุง หรือเสนอแนะ อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพดีท่ีสุด การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
น ามาใช้ประในการหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือหาทางแก้ไขปัญหาได้ 
              (วิไลวรรณ ปิยปกรณ์,2548) ได้กล่าวถึง  การคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจงแจงองค์ประกองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีเกิดขึ้น การคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบได้กับการมองเห็น “ผลลัพธ์” ของบางส่ิงแล้วไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด มีองค์ประกอบ
ใด มีความเป็นมาอย่างไร แต่พยายามหาข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเสียก่อน ผลลัพธ์ที่เราเห็นนั้นเกิดจากทสาเหตุท่ีแท้จริงคืออะไร โดยสมมติฐานท่ีว่าทุกส่ืงท่ีเกิดขึ้นมานั้นย่อมมีท่ีมาท่ีไป ย่อมมีเหตุมีผล ดังนั้น การจะ
เข้าใจสภาพท่ีแท้จริงจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อตอบค าถามว่า ส่ิงนี้เป็นมาจากอะไรและเพราะอะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 
  สรุป การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนกและแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ  แล้วสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นได้ และความพยายามในการอธบิายขอ้เท็จจริงด้วย
เหตุและผล หรือข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบย่อยและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนลงข้อสรุป 
 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
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1.  ระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการ
วิเคราะห์ให้ชัดเจน (Define the 
problem) : ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์แล้วมองเห็น
ปัญหา ระบุปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาได้ 

 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์แล้วมองเห็น
ปัญหา ระบุปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุม และครบถ้วน 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์แล้วมองเห็น
ปัญหา ระบุปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาได้อย่างชัดเจน และ
ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์แล้วมองเห็น
ปัญหา ระบุปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์แล้วมองเห็น
ปัญหาได้เป็นบางส่วนและ 
ระบุปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาได้เป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ได้ และ
สามารถระบุปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาได้เป็น
ส่วนน้อย 

 

2.  รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
(Gather and interpret 
information) : ผู้เรียนสามารถ
น าปญัหาท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว
มาสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และน า
ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม เพื่อหา
ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถน าปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และ
น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม 
เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
และครอบคลุม 

ผู้เรียนสามารถน าปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และ
น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม 
เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
และครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถน าปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และ
น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม 
เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
และครอบคลุมเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถน าปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้
เป็นบางส่วน และน าข้อมูล
ท่ีได้จากการรวบรวม เพื่อ
หาความสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมเป็น
ส่วนน้อย 

ผู้เรียนสามารถน าปัญหา
ท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว
มาสืบค้นข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องได้เป็นบางส่วน 
และน าข้อมูลท่ีได้จาก
การรวบรวม เพื่อหา
ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
หรือครอบคลุมเป็นส่วน
น้อย 
 

 

3.  พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ (Develop possible 
solution) : ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดย
ผ่านการไตร่ตรองและปรับปรุง

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยผ่าน
การไตร่ตรองและปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมและ

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยผ่าน
การไตร่ตรองและปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมและ

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยผ่าน
การไตร่ตรองและปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมและ

ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไป
ได้ โดยไม่ผ่านการ
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน หรือ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไป
ได้ โดยไม่ผ่านการ
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน 
และปรับปรุงแก้ไขให้มี
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แก้ไขให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ปัญหามากท่ีสุด  

สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ปัญหามากท่ีสุด 

สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ 

สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ปัญหาเป็นบางส่วน 

เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของปัญหา
เป็นบางส่วน 

ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของปัญหา
เป็นบางส่วน 

4.  น าแนวทางการแก้ปัญหาไป
ทดสอบ (Test possible 
solutions) : ผู้เรียนน าวิธีการท่ีได้
จากการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ มาท าการทดสอบ
แก้ปัญหาและบันทึกผลท่ีได้ 

ผู้เรียนน าวิธีการท่ีได้จากการ
พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ มาท าการทดสอบ
แก้ปัญหาและบันทึกผลท่ีได้
อย่างชัดเจนและครอบคลุม 

ผู้เรียนน าวิธีการท่ีได้จากการ
พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ มาท าการทดสอบ
แก้ปัญหาและบันทึกผลท่ีได้
อย่างชัดเจนและครอบคลุม
เป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนน าวิธีการท่ีได้จากการ
พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ มาท าการทดสอบ
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
และบันทึกผลท่ีได้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมเป็น
บางส่วน 
 

ผู้เรียนน าวิธีการท่ีได้จาก
การพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ มา
ท าการทดสอบแต่ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้และ
ไม่มีการบันทึกผล 

ผู้เรียนน าเสนอวิธีการท่ี
ได้จากการพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ แต่ไม่น ามาท า
การทดสอบแก้ปัญหา 

 

5.  เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไป
ด าเนินการใช้ (Select and 
implement a solution) : 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดจาก
ข้อมูลการทดสอบ 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดโดยมีการ
ระบุเหตุผลรองรับอย่าง
ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ของปัญหามาก
ท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดโดยมีการ
ระบุเหตุผลรองรับอย่าง
ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ของปัญหาเป็น
บางส่วน 

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดโดยมีการ
ระบุเหตุผลรองรับอย่าง
ชัดเจนและไม่สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ของปัญหา หรือ
ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดโดยมีการ
ระบุเหตุผลรองรับไม่ชัดเจน
แต่สัมพันธ์กับสถานการณ์ของ
ปัญหา 
 

ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด
โดยมีการระบุเหตุผล
รองรับไม่ชัดเจน หรือไม่
สัมพันธ์กับสถานการณ์
ของปัญหาสถานการณ์
ของปัญหามากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด
โดยมีการระบุเหตุผล
รองรับไม่ชัดเจน และไม่
สัมพันธ์กับสถานการณ์
ของปัญหาสถานการณ์
ของปัญหามากท่ีสุด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking skills) หมายถึง กระบวนการคิด โดยการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
                  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการ หนึ่งของมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใต้สภาวะต่างๆ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  การจะบรรลุเป้าหมายต้องมีการก าหนดทางเลือกท่ีคิดว่ามีโอกาสประสบความส าเร็จมากท่ีสุด โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยการประเมนิก าลังความสามารถของตนเอง 
(การรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง) การประเมินส่ิงแวดล้อม (การรู้จักคู่ต่อสู้ (ถ้ามี) คือการรู้ จุดอ่อนและจุดแข็งของคู่ต่อสู้ การรู้โอกาสและอุปสรรค) การคาดการณ์อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น (การรู้ความ ไม่แน่นอน
ของอนาคต) จากนั้นจึงหาทางเลือกกลยุทธ์ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบติัการ เพื่อแสดงรายละเอียดของวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ปิดช่องว่างระหว่าง
สถานะปัจจุบันกับสถานะเป้าหมาย รวมทั้งวางแผนคู่ขนาน ซึ่งเป็นการหามาตรการต่าง ๆ ให้เป็นทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวในสภาพแวดล้อมท่ีไม่แน่นอน เช่น การมีแผนหลักเป็นแผน A แต่ถ้า
สถานการณ์เปล่ียนแปลงจะใช้แผน B หรือแผน C เป็น ต้น แต่ท้ังนี้ทุกแผนจะอยู่ภายใต้เป้าหมายท่ีได้วางไว ้
                  การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง เป็นการทดสอบแผนการด าเนินงานในสนามทดลอง โดยการจ าลองเหตุการณ์ท่ีสร้างขึ้นตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ และดู
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยให้ทีมงานมีความมั่นคง ไม่ต่ืนตระหนกกับเหตุบังเอิญต่าง ๆ เพราะได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อผ่านขั้นตอนท้ัง 6 ขั้นตอนท่ีกล่าวข้างต้น แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ การลงมือปฏิบัติการ ถือเป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด เพราะจะต้องด าเนินการอย่างมี ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า แต่เป็นการปรับให้
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงท่ีได้เผชิญ เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด ขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินผล เป็นการประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด เป็นการตรวจสอบ ผลส าเร็จ หรือผล
ล้มเหลว (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึ้น หากพบว่ามีผลล้มเหลวเกิดข้ึน จะต้องมีการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ต่อไป 
                  ลักษณะของความคิดเชิงกลยุทธิ์  

1. เป็นกระบวนการความคิดหรือเรียกว่าเป็น "ชุดความคิด" คือคิดต้ังแต่เร่ิมต้น จนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ จากสถานะการปัจจุบันจนถึงเป้าหมายหรือสถานะการท่ีพึงประสงค์ใน
อนาคต เริ่มจากการมีเป้าหมายบางอย่างท่ีต้องการท าให้ส าเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีด าเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับทิศทางและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายได้มากท่ีสุด 

2. มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ก่อนท่ีจะเลือกวิธีการด าเนินการใด ๆ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ท้ังของตนเอง และสภาพแวดล้อม เพื่อดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มีจุดแข็งใดท่ีเป็นข้อ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) 3 ได้เปรียบเพื่อนาสู่ความส าเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างท่ีอาจเป็นเหตุให้ประสบความล้มเหลว รวมถึงการ วิเคราะห์
และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรค์ท่ีจะท าให้ไปถึง หรือไปไม่ถึงเป้าหมาย 

3. มีการคาดการณ์ถึงอนาคต การคาดการณ์อนาคต จะช่วยให้เห็นถึงจุดอ่อนซึ่งเป็นมูลเหตุของการสูญเสียต่าง ๆ และจุดแข็งซึ่ง จะท าให้เห็นโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อระมัดระวังตัวหรือหลบหลีก
ได้ทันทีหากส่ิงไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  

4. มีทางเลือกและประเมินทางเลือกในการด าเนนิการ เนื่องจากการตัดสินใจทุกเรื่องมีความส าคัญ ถ้าตัดสินใจผิดพลาด อาจจะท าให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย หรือต้องเสียเวลา เสียทรัพยากร ดังนั้นจึงต้องพยายาม
หาทางเลือกกลยุทธ์มากกว่าหนึ่งทางประเมิน  ทางเลือกนั้นก่อนน าไปใช้งานจริง โดยพิจารณาผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง โอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน เลือกทางท่ีมั่นใจในผลลัพธ์
ท่ีจะเกิดขึ้นมากท่ีสุดและคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกท่ีน าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด  

5. มีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน เมื่อได้ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่เป้าหมาย จะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้ว่าเวลาใดควรท าอะไร ท่ีใหน อย่างไร อาจจะมีการก าหนดเป้าหมายย่อย ๆ หลายๆ 
เป้าหมายท่ีต้องท าให้ส าเร็จท้ังหมด เป้าหมายใหญ่จึงบรรลุ การคิดเชิงกลยุทธ์ในเรื่องเล็กๆ  อาจเป็นการวางแผนในความคิดส่วนเรื่องใหญ่ ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์การ จะต้องประกอบด้วย
ปัจจัยส าคัญสองส่วน คือส่วนที่หนึ่ง เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่จะต้องการไปถึง และส่วนที่สอง วิถีทางหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนัน้ แผนกลยุทธ์มีก าหนดไว้ล่วงหน้าจะน าไปสู่อนาคตท่ี
พึงประสงค์  โดยเขียนออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน 



6. มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ในระหว่างด าเนินการจะต้องประเมนิสถานการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้  ดังนั้น แผนกลยุทธ์หรือทางเลือกกลยุทธ์จะต้องสามารถยืดหยุ่น 
พลิกแพลงหรือเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม นักคิดเชิงกลยุทธ์ จะต้องมีความว่องไวและเฉียบคมในการประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ได้ว่า สภาพแวดล้อมความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อเส้นทางไปสู่เป้าหมายได้ อย่างไรบ้าง มีการคิดหาทางเลือกอื่นๆส ารองไว้ส าหรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึ้น  เพื่อหาจังหวะและฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป หรือหลบ
หลีกให้ทัน เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นมากะทันหัน 

 
 สรุป การคิดเชิงกลยุทธ์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล/หลักฐานที่เก่ียวข้อง โดยคาดการณ์หรือออกแบบแผนการท างานท่ีความเป็นไปได้มากที่สุดส าหรับการ
แก้ปัญหา เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
 

หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล/
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุม จาก
ข้อมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
ชัดเจนแต่ครอบคลุมจาก
ข้อมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
ไม่ชัดเจน แต่ครอบคลุมจาก
ข้อมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์
ได้อย่างไม่ชัดเจน และไม่
อ้างอิงจากข้อมูล/หลักฐาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ได้ 

 

2. การคาดการณ์และวางแผนการ
แก้ปัญหาท่ีมีความเป็นไปได้มาก
ท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ โดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีความ
เป็นไปได้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท้ังหมด และ
สามารถออกแบบแผนการ
แก้ปัญหาท่ีมีตรรกะอย่าง
ชัดเจนมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ โดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีความ
เป็นไปได้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ 
และสามารถออกแบบ
แผนการแก้ปัญหาท่ีมีตรรกะ
อย่างชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ โดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีความ
เป็นไปได้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์บางส่วน โดยใช้
ตรรกะในการออกแบบ
แผนการแก้ปัญหาบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ 
โดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มี
ความเป็นไปได้และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
บางส่วน แต่ขาดการใช้
ตรรกะในการออกแบบ
แผนการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ โดยค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่ไม่มีความ
เป็นไปได้และไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์  

 

3.  ประสิทธิภาพของแนวทางหรือ
วิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์หรือ
หาแนวทางท่ีเป็นไปได้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาจนท าให้บรรลุ

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์หรือ
หาแนวทางท่ีเป็นไปได้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาจนท าให้บรรลุ

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์หรือ
หาแนวทางท่ีเป็นไปได้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาจนท าให้บรรลุ

ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
หรือหาแนวทางท่ีเป็นไป
ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา

ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์หรือหา
แนวทางท่ีเป็นไปได้มาใช้

 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
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เป้าหมายได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

เป้าหมายได้ส าเร็จแต่มี
ประสิทธิภาพมาก 

เป้าหมายได้ส าเร็จแต่มี
ประสิทธิภาพปานกลาง 

จนท าให้บรรลุเป้าหมายได้
ส าเร็จแต่มีประสิทธิภาพ
น้อย 

ในการแก้ปัญหาได้ แต่ไม่
เกิดประสิทธิภาพ 

 
 
3. การคิดเชิงบวก (Positive thinking skills) หมายถึง กระบวนการคิดและเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นท้ังด้านบวกและด้านลบ  เป็นการคิดท่ีมุ่งเน้นในการดึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ี

ได้พบเจอ  เพื่อยอมรับ เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทิศทางท่ีดี 
 

หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

1.  การพิจารณาเหตุการณ์โดย
ปราศจากอคติ  

ผู้เรียนมองเหตุการณ์ด้วย
ความเป็นกลาง และลง
ข้อสรุปโดยไม่แสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวหรือความรู้สึก
ในขณะท่ีพิจารณา 

ผู้เรียนมองเหตุการณ์ด้วย
ความเป็นกลาง และลง
ข้อสรุปโดยแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวหรือความรู้สึกลงไป
บางส่วนในขณะท่ีพิจารณา 

ผู้เรียนมองเหตุการณ์ด้วย
ความไม่เป็นกลาง โดยไม่
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกลงไป 

ผู้เรียนมองเหตุการณ์ด้วย
ความไม่เป็นกลาง และลง
ข้อสรุปโดยแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกลงไปบางส่วนใน
ขณะท่ีพิจารณา 

ผู้เรียนมองเหตุการณ์
ด้วยความไม่เป็นกลาง 
และลงข้อสรุปโดยแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกลงไปเปน็
ส่วนมากในขณะท่ี
พิจารณา 

 

2. มุมมองเชิงบวกและมีเจตคติท่ีดี ผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์และน ามา
ประมวลผลในเชิงบวกท้ังหมด 

ผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์และน ามา
ประมวลผลในเชิงบวกเป็น
ส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์และน ามา
ประมวลผลในเชิงบวกโดยมี

ผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์จาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์
และน ามาประมวลผลใน
เชิงบวกโดยมีข้อมูลท่ี

ผู้เรียนดึงข้อมูลและ
ประมวลผลในเชิงลบ
ท้ังหมด 
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ข้อมูลบางส่วนท่ีแสดงผลเชิง
ลบ 

แสดงผลเชิงลบเป็นส่วน
ใหญ่ 

3.  การยอมรับ เรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้เรียนยอมรับผลท่ีได้จากการ
ประมวล และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างเต็มใจ 

ผู้เรียนยอมรับผลท่ีได้จากการ
ประมวล และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างมีเงื่อนไข 

ผู้เรียนยอมรับผลท่ีได้จากการ
ประมวล แต่ไม่พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้เรียนยอมรับผลท่ีได้จาก
การประมวลเพียงบางส่วน 
และไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อไปปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้เรียนยอมรับผลท่ีได้ 
แต่ไม่ผ่านการ
ประมวลผล  

 

 
4. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking skills) หมายถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆและนวัตกรรม จากทักษะและกระบวนการคิดแบบต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก ออกมาเป็น

รูปธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
                 แนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม  โดย (Swallow,2012) ไดเสนอทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวยการตั้งค าถาม การสังเกต การสรางเครือข่าย การทดลอง การเช่ือมโยง (Safko , 2007) 
ไดเสนอ 3Cs เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได้แก่ การเก็บสะสมข้อมูล การค านวณ  การส่ือความคิดออกมาเป็นรูปของนวัตกรรม 

หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน
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1. ข้ันสังเกตและรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับปัญหา (Problem 
Observation)  

 

ผู้เรียนสามารถสังเกตส่ิง
รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/
เป้าหมายหรือสถานการณ์ท่ี
ก าลังเผชิญ และสามารถเก็บ
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลมาจัด
กระท า เพื่อให้ง่ายต่อการ
น ามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และครอบคลุมมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถสังเกตส่ิง
รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/
เป้าหมายหรือสถานการณ์ท่ี
ก าลังเผชิญ และสามารถเก็บ
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลมาจัด
กระท า เพื่อให้ง่ายต่อการ
น ามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถสังเกตส่ิง
รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/
เป้าหมายหรือสถานการณ์ท่ี
ก าลังเผชิญ และสามารถเก็บ
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลแต่ไม่มี
การจัดกระท าข้อมูล  

ผู้เรียนสามารถสังเกตส่ิง
รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา/เป้าหมายหรือ
สถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญ 
แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูล  

ผู้เรียนสามารถสังเกตส่ิง
รอบตัวได้ แต่ไม่เช่ือมโยง
กับปัญหา/เป้าหมายหรือ
สถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญ 
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2. การเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ 
(Relative of Information)  

  

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
หรือสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน สามารถระบุ
อิทธิพลของสถานการณ์หนึ่งท่ี
มีผลกระทบต่ออีกสถานการณ์
หนึ่งได้อย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องกับปัญหา/
เป้าหมายมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
หรือสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน สามารถระบุ
อิทธิพลของสถานการณ์หนึ่งท่ี
มีผลกระทบต่ออีกสถานการณ์
หนึ่งได้อย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องกับปัญหา/
เป้าหมายเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
หรือสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน แต่สามารถ
ระบุอิทธิพลของสถานการณ์
หนึ่งท่ีมีผลกระทบต่ออีก
สถานการณ์หนึ่งได้บางส่วน  

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน แต่ไม่
สามารถระบุอิทธิพลของ
สถานการณ์หนึ่งท่ีมี
ผลกระทบต่ออีก
สถานการณ์หนึ่งได้  

ผู้เรียนเช่ือมโยงข้อมูล
หรือสถานการณ์ท่ีไม่
สอดคล้องกับปัญหาหรือ
เป้าหมาย 

 

3. การประเมินและการประยุกต์ใช้ใน
เชิงนวัตกรรม  (Evaluation and 
innovative applying)  

 

ผู้เรียนสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดย
มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า
วิธีการนั้นสามารถใช้แก้ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้ และน าส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ในเชิง
นวัตกรรม ใช้ตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดย
มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า
วิธีการนั้นสามารถใช้แก้ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้ และน าส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ใน
เชิงนวัตกรรม ตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ และมีการ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าวิธีการ
นั้นสามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ และน าส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในเชิง
นวัตกรรม ตามเป้าหมายได้ 

ผู้เรียนสามารถประเมิน
สถานการณ์ไม่ครบถ้วน 
และไม่มีการคาดการณ์
ล่วงหน้าว่าวิธีการนั้น
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ และน าส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้
ในเชิงนวัตกรรม ตาม
เป้าหมายได้ 

ผู้เรียนสามารถประเมิน
สถานการณ์ไม่ครบถ้วน 
และไม่มีการคาดการณ์
ล่วงหน้าว่าวิธีการนั้น
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ หรือไม่
น าส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมา
ประยุกต์ใช้ในเชิง
นวัตกรรม ตามเป้าหมาย
ได้ 

 

4. การประเมินและการประยุกต์ใช้ใน
เชิงนวัตกรรม  (Evaluation and 
innovative applying)   

ผู้เรียนมีกระบวนการทดสอบ
ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักการ เพื่อท า
การตรวจสอบว่ารูปแบบ/
วิธีการใดเป็นแนวความคิดเชิง

ผู้เรียนมีกระบวนการทดสอบ
ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักการ เพื่อท า
การตรวจสอบว่ารูปแบบ/
วิธีการใดเป็นแนวความคิดเชิง

ผู้เรียนมีกระบวนการทดสอบ
ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนตามหลักการ เพื่อท า
การตรวจสอบว่ารูปแบบ/
วิธีการใดเป็นแนวความคิดเชิง

ผู้เรียนมีกระบวนการ
ทดสอบท่ีเป็นขั้นตอนท่ี
ถูกต้องเป็นบางส่วน เพื่อ
ท าการตรวจสอบว่า
รูปแบบ/วิธีการใดเป็น

ผู้เรียนมีกระบวนการ
ทดสอบท่ีไม่เป็นขั้นตอน 
และไม่สามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์
ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
ระดับคะแนนการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน/ชิ้นงาน

เชิงประจักษ์/เครื่องมือ/
วิธีการ/กิจกรรม 5 4 3 2 1 

นวัตกรรมท่ีสามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

นวัตกรรมท่ีสามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมท่ีสามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ให้
บรรลุเป้าหมายได้ 

แนวความคิดเชิงนวัตกรรม
นั้นไม่สามารถแก้ปัญหา/
สถานการณ์ให้บรรลุ
เป้าหมายได้ 

5. การลงข้อสรุป (Consideration)  
 

ผู้เรียนสามารถประมวลข้อมูล
ท่ีได้จากการทดสอบและลง
ข้อสรุปเพื่อเลือกแนวทางเชิง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และสามารถแก้ปัญหา/
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนสามารถประมวลข้อมูล
ท่ีได้จากการทดสอบและลง
ข้อสรุปเพื่อเลือกแนวทางเชิง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และสามารถแก้ปัญหา/
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถประมวลข้อมูล
ท่ีได้จากการทดสอบและลง
ข้อสรุปเพื่อเลือกแนวทางเชิง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม และ
สามารถแก้ปัญหา/
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถประมวล
ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบ
และลงข้อสรุปเพื่อเลือก
แนวทางเชิงนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม และไม่สามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถประมวล
ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบและลงข้อสรุป
เพื่อเลือกแนวทางเชิง
นวัตกรรม ท่ีไม่สามารถ
แก้ปัญหา/สถานการณ์
ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

 

 
5. ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ/การคิดเชิงเหตุผล (Logical thinking skills) คือ ความสามารถท่ีจะคิดในเชิงเหตุผลของเรื่องราวต่างๆ นักเรียนควรได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งหรือ

สนับสนุน  
          (Nitaya Wongpinunwatana,2019) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะไว้ว่า คือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์/การกระตุ้นท่ีเกิดขึ้นมาก่อนหน้ามาสัมพันธ์กับผลท่ีตามมาจากเหตุการณ์/
การกระตุ้นนัน้  ซึ่งผลท่ีตามมาจากเหตุการณ์/การกระตุ้นนั้นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเหตุการณ์/การกระตุ้นของสถานการณ์ก่อนหน้านัน้นั่นเอง  ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะนี้เป็นความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามาจัดระบบโดยอาศัยความสามารถในการจัดแบ่งประเภท ความสามารถในการจัดเรียงล าดับของส่ิงต่างๆ การโต้ตอบและการจัดการอื่นๆร่วมด้วย 
            
สรุป ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์บนพื้นฐานหลักการและข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
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1.  ระบุเหตุปัจจัยและผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้น 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ แล้วแยกแยะเพื่อ
ดึงข้อความท้ังท่ีเป็นเหตุปัจจัย/
อิทธิพล และระบุผลลัพธ์ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ แล้วแยกแยะเพื่อ
ดึงข้อความท้ังท่ีเป็นเหตุปัจจัย/
อิทธิพล และระบุผลลัพธ์ได้
อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ แล้วแยกแยะเพื่อ
ดึงข้อความท่ีเป็นเหตุปัจจัย/
อิทธิพลได้อย่างถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ แต่สามารถระบุผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือ
ปัญหาได้บางส่วน  

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ แล้วแยกแยะ
เพื่อดึงข้อความท้ังท่ีเป็นเหตุ
ปัจจัย/อิทธิพล และระบุ
ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อดึง
ข้อความท่ีเป็นเหตุปัจจัย/
อิทธิพลได้ แต่ไม่สามารถ
ระบุผลลัพธ์ได้ 

 

2.  ความเช่ือมโยงระหว่าง
เหตุปัจจัยและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น 

ผู้เรียนมีการใช้หลักการ ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและน่าเช่ือถือมาใช้ใน
การเช่ือมโยงระหว่างเหตุปัจจัย
และผลลัพธ์ได้อย่างสอดคล้อง
กันท้ังหมด 

ผู้เรียนมีการใช้หลักการ ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและน่าเช่ือถือมาใช้ใน
การเช่ือมโยงระหว่างเหตุปัจจัย
และผลลัพธ์ได้อย่างสอดคล้อง
กันเป็นส่วนใหญ ่

ผู้เรียนมีการใช้หลักการ ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและน่าเช่ือถือมาใช้ใน
การเช่ือมโยงระหว่างเหตุปัจจัย
และผลลัพธ์ได้อย่างสอดคล้อง
กันเป็นบางส่วน 

ผู้เรียนมีการใช้หลักการ 
ข้อมูลท่ีมีความคลาดเคล่ือน 
หรือไม่น่าเช่ือถือมาใช้ในการ
เช่ือมโยงระหว่างเหตุปัจจัย
และผลลัพธ์ได้ 

ผู้เรียนไม่ใช้หลักการหรือ
ข้อมูลในการเช่ือมโยงเหตุ
ปัจจัยและผลลัพธ์ 

 

 
6. ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific thinking skills) คือ การคิดท่ีใช้ในการพิสูจน์และส ารวจตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ครูควรให้นักเรียนใช้ความรู้หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนมาวางแผนใน

การตรวจสอบ พิสูจน์เพื่ออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  
            (Suzanne Hendrich &etc.2018) ได้กล่าวว่ากระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์มี 5 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 1. ต้ังค าถาม 2. ก าหนดนิยามของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 3. หาหลักฐานมายืนยัน 4. หา
ข้อสรุปท่ีอ้างอิงจากหลักฐานท่ีมี 5. พิจารณาอย่างมีนัยส าคัญและหาข้อสรุปท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูล และ 6. ตรวจทาน/ปรับปรุงแก้ไขและมีการไตร่ตรองแบบสะท้อนกลับ ซึ่งขั้นตอนวิธกีารคิดแบบนี้จะ
น าไปสู่การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ของปัญหาต่างๆได้อย่างมีข้ันตอนและทฤษฎีรองรับท่ีน่าเช่ือถือ 
   สรุป ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือความสามารถในการคิดอย่างมีล าดับขั้นตอนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สร้างองค์ความรู้หรืออธิบายความเข้าใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
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1.  การต้ังค าถาม  
 

ผู้เรียนส ารวจสถานการณ์และ
วิเคราะห์ข้อสงสัย/ข้อสังเกต
เพื่อระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน
และตรงประเด็นท้ังหมด 

ผู้เรียนส ารวจสถานการณ์และ
วิเคราะห์ข้อสงสัย/ข้อสังเกต
เพื่อระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน 
แต่ตรงประเด็นบางส่วน 

ผู้เรียนส ารวจสถานการณ์และ
วิเคราะห์ข้อสงสัย/ข้อสังเกต
เพื่อระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน
เป็นบางส่วน แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

ผู้เรียนระบุปัญหาได้แต่ไม่
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 

ผู้เรียนมีการส ารวจ
สถานการณ์/ข้อสงสัย 
แต่ไม่สามารถระบุปัญหา
ได้ 

 

2.  ก าหนดนิยามของปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

ผู้เรียนสามารถก าหนดนิยาม
ของปัญหาได้อย่างครอบคลุม
และสอดคล้องกับปัญหา อีก
ท้ังส่ือถึงความหมายท่ีน าไปสู่
แนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถก าหนดนิยาม
ของปัญหาได้อย่างครอบคลุม
บางส่วนและสอดคล้องกับ
ปัญหา อีกท้ังส่ือถึง
ความหมายท่ีน าไปสู่แนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน 

ผู้เรียนสามารถก าหนดนิยาม
ของปัญหาได้อย่างครอบคลุม
และสอดคล้องบางส่วนกับ
ปัญหา อีกท้ังส่ือถึง
ความหมายท่ีน าไปสู่แนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้บางส่วน 

ผู้เรียนสามารถก าหนด
นิยามของปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและสอดคล้อง
บางส่วนกับปัญหา และไม่
ส่ือถึงความหมายท่ีน าไปสู่
แนวทางในการแก้ปัญหา
ได้ 

ผู้เรียนสามารถก าหนด
นิยามของปัญหาได้แต่ไม่
มีความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

 

3.  การต้ังสมมติฐาน/แนวทางในการ
ตรวจสอบโดยใช้หลักฐานอ้างอิง  

 
 

ผู้เรียนสามารถน าหลักการ/
วิธีการ/การทดลอง/ทฤษฎี ท่ี
อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
ท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความ
น่าเช่ือถือ มาสนับสนุนการ
สร้างสมมติฐานหรือก าหนด
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการ
ตรวจสอบอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนสามารถน าหลักการ/
วิธีการ/การทดลอง/ทฤษฎี ท่ี
อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
ท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความ
น่าเช่ือถือ มาสนับสนุนการ
สร้างสมมติฐานหรือก าหนด
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการ
ตรวจสอบอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถน าหลักการ/
วิธีการ/การทดลอง/ทฤษฎี ท่ี
อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
ท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความ
น่าเช่ือถือ มาสนับสนุนการ
สร้างสมมติฐานหรือก าหนด
แนวทางท่ีอาจเป็นไปได้ในการ
ตรวจสอบ 

ผู้เรียนสามารถน า
หลักการ/วิธีการ/การ
ทดลอง/ทฤษฎี ท่ีไม่อยู่บน
พื้นฐานขององค์ความรู้ท่ี
เป็นท่ียอมรับและมีความ
น่าเช่ือถือ มาสนับสนุน
การสร้างสมมติฐานหรือ
ก าหนดแนวทางท่ีอาจ
เป็นไปได้ในการตรวจสอบ 

ผู้เรียนไม่น าหลักการ/
วิธีการ/การทดลอง/
ทฤษฎี ท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและมีความ
น่าเช่ือถือ มาสนับสนุน
การสร้างสมมติฐานหรือ
ก าหนดแนวทางท่ีไม่
สามารถน าไปใช้ในการ
ตรวจสอบได้ 

 



หัวข้อการประเมินหัวข้อ 
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4.  การทดลองและลงข้อสรุป 
 

ผู้เรียนด าเนินการและเลือกใช้
วิธีการหรืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน มีการบันทึก
ข้อมูลผลการทดลองและน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เพื่อลงข้อสรุปท่ี
สอดคล้องกับปัญหามากท่ีสุด 

ผู้เรียนด าเนินการและเลือกใช้
วิธีการหรืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน มีการบันทึก
ข้อมลูผลการทดลองและน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เพื่อลงข้อสรุปท่ี
สอดคล้องกับปัญหาเป็น
บางส่วน 

ผู้เรียนด าเนินการและเลือกใช้
วิธีการหรืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน แต่ไม่มีการ
บันทึกข้อมูลผลการทดลอง
และน าข้อมูลไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เพื่อลงข้อสรุปท่ี
สอดคล้องกับปัญหาบางส่วน 

ผู้เรียนด าเนินการและ
เลือกใช้วิธีการหรือ
อุปกรณ์ถูกต้องตาม
ขั้นตอนท้ังหมด และไม่มี
การบันทึกข้อมูลผลการ
ทดลองและน าข้อมูลไป
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
เพื่อลงข้อสรุปท่ีสอดคล้อง
กับปัญหา 

ผู้เรียนด าเนินการและ
เลือกใช้วิธีการหรือ
อุปกรณ์ได้ไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน และไม่มีการ
บันทึกข้อมูล จึงได้
ข้อสรุปท่ีคลาดเคล่ือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systematic thinking skills) คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีส่วนประกอบยอ่ยๆ มีข้ันตอน และรายละเอียดแยกย่อยออกมา และเช่ือมโยง

กับระบบต่างๆ (ค านึง เลื่อนแก้ว,2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคิดเชิงระบบของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้นิยามการคิดเชิงระบบ หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์  องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรองและองค์ประกอบย่อยจากสถานการณ์ให้ได้  ดังนั้น การคิดเชิงระบบจึงหมายถึงการคิดถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใดและดู
ความสัมพันธ์กันและกันในระบบของมนัเอง ซึ่งคุณสมบัติของความเป็นระบบจะมีการค านึงถึง ปัจจัยน าเข้า (inputs) กระบวนการ (Processes) และส่วนผลิต (outputs) เป็นขอบเขตของแต่ละระบบ และส่วน
ต่างๆเหล่านี้ย่อมมีผลต่อกันและกันและการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อระบบ 



1. การสอนโดยตรง (direct instruction) คือ การสอนคิดโดยตรง เป็นยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการท่ีเน้นให้ผู้เรียนคิด “ท าไม” , “เมื่อไร” , “ท่ีไหน” และ “อย่างไร” รูปแบบการสอนโดยท่ัวไปจะ
ประกอบด้วย การแนะน าการอธิบายการสาธิต การประยุกต์ใช้การแนะแนวทางและการฝึกอิสระ การสะท้อนและการถ่ายโยง ตัวแบบจะแสดงโดยครูเป็นส าคัญ รูปแบบการสอนคิด โดยตรงจะท าให้ ผู้เรียน
เกิดจิตตระหนักรู้ว่าอะไรคือ ส่ิงท่ีเขาจะต้องท าและอย่างไร ท่ีเขาจะต้องท าด้วยวิธีการเช่นนี้จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดและจะน าไปสู่การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาในช้ันเรียน (French & Rhoder, 1992, pp. 
110-111) 

2. การสอนโดยทางออม (indirect instruction) การสอนคิดโดยออมเป็นยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการที่ใช้ลักษณะการเรียนรูแบบสืบเสาะ (inquiry learning) ด้วยวิธีการลักษณะเช่นนี้จะต้องก าหนดให้ 
ผู้เรียนระบุกระบวนการกฎหรือเกณฑ์ (Beyer, 1987, p. 89) การสอนโดยออม ในขั้นเริ่มแรกควรจะมีการน าเสนอตัวอย่างวิธีการคิดให้ผู้เรียนเห็นและผู้เรียนจะไดเห็นตัวอยางของการลงสรุปหรือคน้พบ
หลักการด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการสอนโดยอ้อมจะตรงกันข้ามกับวิธีสอนโดยตรงท่ีเริ่มให้ข้อสรุปหรือหลักการก่อน แล้วจึงให้ชุดของตัวอย่างท่ีจะฝึกคิด ซึ่งการสอนแบบโดยออมใหดีนั้นยากกวาการสอนโดยตรง
มากเพราะผูสอนจะตองไมเพียงแตใหการสนับสนุนตอสูกับความไมมั่นใจของผู้เรียนเทานั้น แตผูสอนยังจะต้องมีความอดทนตอความไมมั่นใจอีกด้วยแตถ้ากระท าได ผูเรียนจะกลายเปนผูสรางความรู้ผ่าน
กระบวนการท่ีกระฉับกระเฉงและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู เรียนคนอื่นๆ (French & Rhoder, 1992, p. 111)  

 
         สรุป ทักษะการคิดเชิงระบบ คือ ความสามารถในการมองภาพรวมหรือการมองเห็นรูปแบบชุดข้อมูล และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วน สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบย่อยต่างๆ โดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเม่ือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
  ข้อเสนอแนะ แต่ละกลุ่มสาระอาจสร้างแบบวัดโดยการจ าลองสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มมาแล้วให้ใช้เป็นแบบวัดของกลุ่มสาระนั้นๆ เช่น สถานการณ์ท่ีมีคน 4 คนไปติดป่า ซึ่งเป็นครอบครัวท่ีพาลูกมาฝึก
กิจกรรมเดินป่า (มีอุปกรณ์เดินป่าพื้นฐาน เชือก มีด เต้นท์ ไฟฉาย อื่นๆ)และต้องมีการข้ามสะพานท่ีท าจากขอนไม้ท่ีมีลักษณะผุพังไปแล้วบางส่วน สะพานมีความยาว 2.5 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นแม่น ้าท่ีไหลเช่ียว มี
ความสูงประมาณ 3 เมตร พ่อเป็นคนท่ีมีน ้าหนักตัวมากท่ีสุด แม่รองลงมา ตามมาด้วยลูกคนโตอายุ 10 ขวบและสุดท้ายเป็นน้องคนสุดท้องท่ีเป็นเด็กอายุ 3 ขวบ เมื่อมองจากสถานการณ์แล้วถ้าให้ลูกข้ามไปก่อน(ลูก
มีโอกาสรอดเพราะน ้าหนักเด็กไม่มาก สะพานขอนไม้ไม่น่าจะหักขณะข้าม) แต่เด็กจะไม่กล้าท าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ท าให้ดูก่อน หากข้ามไปแล้วลูกท้ังสองคนรอดแต่สะพานขอนไม้จะเสียหายบางส่วนจากน ้าหนักของเด็ก 
หากพ่อแม่ข้ามไปสะพานอาจขาดพอดี เด็กก็จะไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีผู้ใหญ่ หากให้พ่อไปก่อน พ่อมีน ้าหนักมากท่ีสุด เหตุท่ีอาจเกิดคือ พ่อข้ามไปได้ปลอดภัยแต่โครงสร้างสะพานท่ีรับน ้าหนักมากท่ีสุดอาจเสียหาย 
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนต่อไปท่ีข้าม ให้นักเรียนลองมองสถานการณ์ว่า ถ้าเป็นนักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร หรือใช้วิธีการใดในการท าให้ทุกคนข้ามไปอย่างปลอดภัย 
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1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
*** การส ารวจคือ การบันทึกข้อมูลใน
ขณะท่ีท าการสังเกตหรือวิเคราะห์ 

ผู้เรียนสามารถส ารวจ
ภาพรวมของสถานการณ์เพื่อ

ผู้เรียนสามารถส ารวจ
ภาพรวมของสถานการณ์เพื่อ

ผู้เรียนสามารถส ารวจ
ภาพรวมของสถานการณ์ และ
สามารถแยกแยะ

ผู้เรียนสามารถส ารวจ
ภาพรวมของสถานการณ์ 
และไม่สามารถแยกแยะ

ผู้เรียนส ารวจแต่ไม่
สามารถระบุเพื่อ
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แยกแยะองค์ประกอบย่อยได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

แยกแยะองค์ประกอบย่อยได้
อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

องค์ประกอบย่อยได้อย่าง
ถูกต้องเป็นบางส่วน 
 

องค์ประกอบย่อยท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

แยกแยะองค์ประกอบ
ย่อยได้เลย 

2.  การเชื่อมโยงและการประมวลผล
องค์ประกอบ 

 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยท่ีมี 
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบย่อยท่ี
ส่งผลต่อภาพรวมของระบบ 
โดยค านึงถึงผลดี-ผลเสีย ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
มากท่ีสุด  

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยท่ีมี 
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบย่อยท่ี
ส่งผลต่อภาพรวมของระบบ 
โดยค านึงถึงผลดี-ผลเสีย ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
เป็นบางส่วน 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยท่ีมี 
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกันเพียง
บางส่วน และวิเคราะห์
องค์ประกอบย่อยท่ีส่งผลต่อ
ภาพรวมของระบบ โดย
ค านึงถึงผลดี-ผลเสีย ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยท่ีมี 
ความสัมพันธ์และ
สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกันเพียงบางส่วน 
และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ย่อยท่ีส่งผลต่อภาพรวม
ของระบบ โดยไม่ค านึงถึง
ผลดี-ผลเสียท่ีเกิดขึน้ 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยได้ แต่
ไม่มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน 

 

3. การสังเคราะห์ผลลัพธ์ ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ชุด
ข้อมูล/รูปแบบ ท่ีได้จากการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบย่อยเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้อง 
และสามารถน าชุดข้อมูล/
รูปแบบท่ีได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ชุด
ข้อมูล/รูปแบบ ท่ีได้จากการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบย่อยเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้อง 
และสามารถน าชุดข้อมูล/
รูปแบบท่ีได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ชุด
ข้อมูล/รูปแบบ ท่ีได้จากการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบย่อยเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็น
บางส่วน และสามารถน าชุด
ข้อมูล/รูปแบบท่ีได้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา/สถานการณ์ได้ 

ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์
ชุดข้อมูล/รูปแบบ ท่ีได้
จากการเช่ือมโยง
องค์ประกอบย่อยเข้าไว้
ด้วยกันอย่างสอดคล้อง
เป็นบางส่วน แต่ไม่
สามารถน าชุดข้อมูล/
รูปแบบท่ีได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ได้ 

ผู้เรียนสามารถ
สังเคราะห์ชุดข้อมูล/
รูปแบบ ท่ีได้จากการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบ
ย่อยเข้าไว้ด้วยกันแต่ไม่มี
ความสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหา/สถานการณ์ 

 

 
 



 

เอกสารอ้างอิง 

 

https://sites.google.com/site/pimporntasee0024/hlak-3rs-4cs-thi-khwr-ru 

http://phichit.net/eform/files/20180614-223045-049980.pdf 

http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2012/04/05/entry-4 

https://www.sasimasuk.com/16761107/7-

%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8

%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-7-thinking-skills 

http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1870 
https://www.facebook.com/educathai/photos/a.1982485385166610/1974186595996489/?type=1&theater 

https://kruweerachat.blogspot.com/2015/11/blog-post.html 

(https://thepotential.org/2018/11/30/how-to-critical-thinking/) 

http://digital.lib.ru.ac.th/m/b11888854/KumnungLuenkaew.pdf 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=e76aa427-0e17-4bf1-87ba-0791ebd2a55d%40pdc-v-sessmgr05 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=ccc13ba1-ca1d-4da8-8440-78dfc74aecd1%40sdc-v-sessmgr03 มีเครื่องมือ logical thinking 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=ccc13ba1-ca1d-4da8-8440-78dfc74aecd1%40sdc-v-sessmgr03 รวมมิตร collab logic creative 

https://www.kroobannok.com/news_file/p20114860835.pdf 5E inquiry 

http://niramon2244.blogspot.com/2015/07/theory-of-cooperative-or-collaborative.html collaboration 

http://suradetsritha.weebly.com/uploads/1/1/7/3/11736385/_.pdf การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

file:///D:/AS/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5/%E0%B8%99

%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%2089659-Article%20Text-302858-1-10-20180331.pdf นวัตกรรม 

https://sites.google.com/site/pimporntasee0024/hlak-3rs-4cs-thi-khwr-ru
http://phichit.net/eform/files/20180614-223045-049980.pdf
http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2012/04/05/entry-4
https://www.sasimasuk.com/16761107/7-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-7-thinking-skills
https://www.sasimasuk.com/16761107/7-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-7-thinking-skills
https://www.sasimasuk.com/16761107/7-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-7-thinking-skills
http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1870
https://www.facebook.com/educathai/photos/a.1982485385166610/1974186595996489/?type=1&theater
https://kruweerachat.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
https://thepotential.org/2018/11/30/how-to-critical-thinking/
http://digital.lib.ru.ac.th/m/b11888854/KumnungLuenkaew.pdf
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=e76aa427-0e17-4bf1-87ba-0791ebd2a55d%40pdc-v-sessmgr05
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=ccc13ba1-ca1d-4da8-8440-78dfc74aecd1%40sdc-v-sessmgr03
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=ccc13ba1-ca1d-4da8-8440-78dfc74aecd1%40sdc-v-sessmgr03%20รวม
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=ccc13ba1-ca1d-4da8-8440-78dfc74aecd1%40sdc-v-sessmgr03%20รวม
https://www.kroobannok.com/news_file/p20114860835.pdf
http://niramon2244.blogspot.com/2015/07/theory-of-cooperative-or-collaborative.html
http://suradetsritha.weebly.com/uploads/1/1/7/3/11736385/_.pdf
file:///D:/AS/à¸�à¸²à¸£à¸§à¸±à¸�à¹�à¸¥à¸°à¸�à¸£à¸°à¹�à¸¡à¸´à¸�à¸�à¸¥/à¸�à¸§à¸±à¸�à¸�à¸£à¸£à¸¡%2089659-Article%20Text-302858-1-10-20180331.pdf
file:///D:/AS/à¸�à¸²à¸£à¸§à¸±à¸�à¹�à¸¥à¸°à¸�à¸£à¸°à¹�à¸¡à¸´à¸�à¸�à¸¥/à¸�à¸§à¸±à¸�à¸�à¸£à¸£à¸¡%2089659-Article%20Text-302858-1-10-20180331.pdf


https://www.sasimasuk.com/16697109/5-

%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2

%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-analytical-thinking การคิดเชิงวิเคราะห ์

http://digital.lib.ru.ac.th/m/b11206214/WiliwanPiyapakorn.pdf การคิดวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์ ปิยวรรณ 2548 

http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2561/AcademicWork2561/P1.StrategicThinking.pdf การคิดเชิงกลยุทธ์ 

 

 

https://www.sasimasuk.com/16697109/5-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-analytical-thinking
https://www.sasimasuk.com/16697109/5-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-analytical-thinking
https://www.sasimasuk.com/16697109/5-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-analytical-thinking
http://digital.lib.ru.ac.th/m/b11206214/WiliwanPiyapakorn.pdf%20การคิดวิเคราะห์%20วิทยานิพนธ์%20ปิยวรรณ%202548
http://digital.lib.ru.ac.th/m/b11206214/WiliwanPiyapakorn.pdf%20การคิดวิเคราะห์%20วิทยานิพนธ์%20ปิยวรรณ%202548
http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2561/AcademicWork2561/P1.StrategicThinking.pdf

