เอกสารชุดที่ 3 ข.2
คู่มือครู : การพัฒนาทักษะการคิด 10 ทักษะ ตาม Model 777
ตอนที่ 1 รายการทักษะการคิด 10 ทักษะ และตัวบ่ งชี้
เพือ่ การพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ความรู้เสริมสาหรับครู เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
ตามตัวบ่ งชี้

สารบัญ
คู่มือครู : การพัฒนาทักษะการคิด 10 ทักษะ และตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนา
ตอนที่ 1 รายการทักษะการคิด และตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนานักเรี ยนระดับประถมศึกษา
1. ทักษะการสังเกต (observation Skill)
2. ทักษะการวิเคราะห์ (Analytical Skill)
3. ทักษะการสังเคราะห์ (Synthesis Skill)
4. ทักษะการคิดประยุกต์ (Application Skill)
5. ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill)
6. ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ (Systems Thinking)
7. ทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และการผลิตผลงาน (Creative Thinking Skill)
8. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill)
9. ทักษะการคิดตัดสิ นใจ (Decision-Making Skill)
10. ทักษะการคิดวางแผนงาน (Planning Skill)

ตอนที่ 2 ความรู้เสริ มสาหรับครู

หน้า

ทักษะการคิด
ประเภททักษะ
ทักษะการคิด
1. ทักษะการสังเกต
(Observation Skill)
ความหมาย
การรับรู้และรวบรวม
ข้อมูลในสิ่งที่สงั เกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 เพื่อให้ได้
รายละเอียดทั้ง
ทางด้านคุณลักษณะ
และปริ มาณจานวน
มาก อย่างรวดเร็ว
2. ทักษะการวิเคราะห์
(Analytical Skill)
ความหมาย
การจาแนกแยกแยะสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งออกเป็ น
ส่วน ๆ เพื่อให้เห็น
องค์ประกอบย่อย ๆ
ของสิ่งนั้น และ
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ
ของสิ่งนั้น

มาตรฐาน
มฐ.3.2

มฐ.
4.1+4.2+
4.3

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการสังเกต
1.1 สังเกตสิ่งที่เรี ยนรู้และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว

ขั้นตอนการคิด

1.1.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการรับรู้
ข้อมูลต่าง ๆ ได้จานวนมากอย่างรวดเร็ว
1.1.2 สังเกตสิ่งต่าง ๆได้ครอบคลุมทั้งทางด้าน
คุณลักษณะและปริ มาณ
1.2 รายงานสิ่งที่สงั เกต
1.2.1 สามารถรายงานสิ่งที่สงั เกตได้ตรงตาม
ความเป็ นจริ ง/ ตรงตามข้อมูลเชิงประจักษ์
1.3 ใช้ทกั ษะการสังเกตให้เป็ น 1.3.1 ใช้ทกั ษะการสังเกตในการเรี ยนรู้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
1.3.2 ใช้ทกั ษะการสังเกตในการทางาน
1.3.3 ใช้ทกั ษะการสังเกตในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.3.4 นาผลการสังเกตไปใช้ประโยชน์
1. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
1.1 คิดวิเคราะห์เรื่ องต่าง ๆ
เพื่อความเข้าใจในเรื่ องนั้น
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่
ต้องการ

1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์การ
วิเคราะห์ได้
1.1.2 แยกแยะเรื่ องที่วิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ได้
1.1.3 จัดโครงสร้างหรื ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้
1.2.1 นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ได้สาระสาคัญ
1.2 รายงานผล/ข้อมูลจากการ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และกระชับ
วิเคราะห์
1.2.2 รู ปแบบการรายงานผล มีความกระชับ และ
ช่วยให้เข้าใจในสาระที่วิเคราะห์ได้ง่ายได้ดี
3. ใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ให้เป็ นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
1.3.1 ใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ในการเรี ยนรู้
1.3 ใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ให้ 1.3.2 ใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ในการทางาน
เป็ นประโยชน์ในชีวิต
1.3.3 ใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ในการดาเนิน
ประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
1.3.4 นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

2.
ประเภททักษะ
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการสังเคราะห์
3.ทักษะการสังเคราะห์
มฐ.5.2.2
(Synthesis Skill)
1.1 สังเคราะห์ขอ้ มูล ความรู้
ความหมาย
หรื อเรื่ องต่าง ๆ สร้างเป็ นสิ่ง
การคิดผสมผสาน
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
ส่วนประกอบต่าง ๆ
ให้รวมกันอย่าง
กลมกลืนจนกลายเป็ น
สิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์
และคุณสมบัติเฉพาะ
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการ
สังเคราะห์มี 2
ลักษณะ ได้แก่
1. สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
1.2 อธิบายกระบวนการ
การถักทอเข้าด้วยกัน
สังเคราะห์และวิธีดาเนินการ
2. สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
สังเคราะห์
การหลอมรวม
ส่วนประกอบย่อย ๆ
จนไม่สามารถมองเห็น
ส่วนประกอบที่นามา
1.3 ใช้ทกั ษะการสังเคราะห์ให้
หลอมรวม
เป็ นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

ขั้นตอนการคิด
1. สังเคราะห์ขอ้ มูล ความรู้ หรื อเรื่ องต่างๆ
สร้างเป็ นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
1.1.1 ประมวล ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
ต้องการนามาสังเคราะห์
1.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ศกึ ษาและวิเคราะห์มาแล้ว
ให้เป็ นสิ่งใหม่
1.1.3 เลือกและผสมผสานข้อมูลที่ศึกษาวิเคราะห์
มาแล้วให้เป็ นสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
กรอบแนวคิดที่กาหนด
2. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์และรายงานผล
การสังเคราะห์
2.2.1 อธิบายความคิดที่มาของการคิดสังเคราะห์
และวิธีดาเนินการคิดสังเคราะห์ ในเรื่ องที่คิด
2.2.2 อธิบายผลการสังเคราะห์ให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
3 ใช้ทกั ษะการสังเคราะห์ให้เป็ นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
1.3.1 ใช้ทกั ษะการสังเคราะห์ในการเรี ยนรู้
1.3.2 ใช้ทกั ษะการสังเคราะห์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.3.3 ใช้ทกั ษะการสังเคราะห์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.3.4 นาผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

ประเภททักษะ
มาตรฐาน
มใ4.4+ม.5.2
4. ทักษะการคิด
ประยุกต์
(Application)
ความหมาย: การนา
ความรู้หรื อสิ่งต่างๆที่
มีอยูเ่ ดิมไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
บริ บทใหม่ๆ

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
ขั้นตอนการคิด
1.มีทกั ษะการคิด
ประยุกต์
1.1 คิดนาความรู้/สิ่ง 1.1.1 สารวจ/วิเคราะห์/พิจารณา ความรู้ /สิ่งต่างๆที่มี
ต่างๆที่มีอยูเ่ ดิมไป
อยูเ่ ดิมให้เห็นแก่นหรื อสาระสาคัญ/คุณสมบัติ
ใช้ประโยชน์ใน
สาคัญ/ลักษณะสาคัญ ของสิ่งนั้น
ลักษณะใหม่ๆได้
1.1.2 คิด/แสวงหาแนวทางในการใช้ประโยชน์
หลากหลาย
ความรู้ /สิ่งที่มีอยู่ ในลักษณะใหม่/แง่มุมใหม่/
ทิศทางใหม่
1.1.3 อธิบายความคิดของตนในการประยุกต์ความรู้/
สิ่งเดิมที่มีอยูไ่ ปใช้ประโยชน์ในลักษณะใหม่ๆ
1.1 คิด นาความรู้/
สิ่งต่างๆที่มีอยู่
เดิมไปปรับใช้
ในสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม
และบริ บท
ใหม่ๆ

1.2.1 สารวจ/วิเคราะห์ /พิจารณาสถานการณ์ใหม่ ว่ามี
ปัญหาหรื อต้องการอะไร
1.2.2 สารวจ/ค้นหา ข้อมูล/ความรู้ /สิ่งต่างๆที่สามารถ
นามาใช้ หรื อปรับใช้ หรื อใช้ทดแทน สิ่งที่ตอ้ งการ
ในสถานการณ์ใหม่
1.2.3 อธิบายความคิดของตนในการนาความรู้ /สิ่งต่างๆ
ไปปรับใช้ในสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และบริ บทใหม่ๆ

2.สามารถใช้ทกั ษะ
การคิดประยุกต์ให้
เป็ นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

2.1 ใช้ทกั ษะการคิดประยุกต์ในการเรี ยนรุ ้
2.2 ใช้ทกั ษะการคิดประยุกต์ในการทางาน/ทากิจกรรม
ต่างๆ
2.3ใช้ทกั ษะการคิดประยุกต์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
2.4 นาผลงานจากการคิดประยุกต์ไปใช้ประโยชน์
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ประเภททักษะ
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหา
5. ทักษะการคิด
1.1 แก้ปัญหาที่แท้จริ งและ
แก้ปัญหา (Problemวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
Solving Skill)
ได้
ความหมาย :
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ประกอบด้วย
1. ทักษะการคิด
1.2 ทางเลือกวิธีการเพื่อใช้
แก้ปัญหาเป็ น
แก้ปัญหาได้
กระบวนการคิด เพื่อ
หาทางแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1.3 ปฏิบตั ิทาแผนการ
การวิเคราะห์ปัญหา หา
แก้ปัญหาได้
สาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้แผนการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดซึ่งจะ
ช่วยแก้ปัญหานั้นให้
หมดไป

ขั้นตอนการคิด

1.1.1 สังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ศีกษาสภาพการณ์ ปัญหา
1.1.2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพื่อความเข้าใจ
ปัญหา
1.1.3 ระบุปัญหาที่แท้จริ งได้
1.1.4 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้
1.2.1 แสวงหาทางเลือก/วิธีการที่หลากหลาย ที่
สามารถนามาใช้แก้ปัญหา
1.2.2 ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมที่สุด
1.3.1 จัดทาแผนปฏิบตั ิการแก้ปัญหาซึ่ง
ครอบคลุม
- สภาพปัญหา และปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
- วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหานั้น
- ระยะเวลา
- แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา
- เก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่ องมือ
- การประเมินผล
1.4 ดาเนินการแก้ปัญหาตาม 1.4.1 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการแก้ปัญหา
แผนปฏิบตั ิการแก้ปัญหาได้
1.4.2 จัดการกับปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น หรื อ
ปรับแผนปฏิบตั ิการตามความจาเป็ นเพื่อให้การ
แก้ปัญหาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
1.4.3 พัฒนาตนเองให้มีความสามารถและ
คุณสมบัติที่จะเผชิญ ผจญ และขจัดปัญหาได้
1.5 ประเมินผลการแก้ปัญหา 1.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบตั ิการที่คิด
และสรุ ปผลการเรี ยนรู้จากการ ไว้
แก้ปัญหา
1.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
1.5.3 ประเมินผลสาเร็ จของการแก้ปัญหา ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
1.5.4 สรุ ปผลการเรี ยนรู้จากการแก้ปัญหา
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ประเภททักษะ

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1.6 ใช้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหา
และการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

ขั้นตอนการคิด
1.6.1 ใช้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหา และการ
แก้ปัญหาในการเรี ยนรู้
1.6.2 ใช้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหาในการทางานและ
ทากิจกรรมต่าง ๆ
1.6.3 ใช้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหาและการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน
หมายเหตุ
ในกรณีการคิดแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็ น
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการ
คิดทุกขั้นตอน/ประเด็น โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนมี
บทบาท ในการช่วยเหลือกลุ่ม ดังนี้
- เสนอ สนับสนุน / แสดงความคิดเห็น
- โต้แย้ง ความคิดอย่างมีเหตุผล
- ประสานความคิดเพื่อให้ได้คาตอบที่กลุ่มเห็น
ว่าดีที่สุด
- ช่วยเหลือกันและกัน ทุกคนมีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบในงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการช่วยเหลือกันและกัน

ประเภททักษะ
6. ทักษะการคิดเชิง
ระบบ(Systems
Thinking)
ความหมาย: การคิด
โดยคานึงถึงภาพรวม
อันเป็ นระบบใหญ่ที่
ประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆที่สมั พันธ์กนั มี
ปฏิสมั พันธ์และมี
อิทธิพลส่งผลกระทบ
ต่อกัน เป็ นการคิดที่
ช่วยให้เห็นปัญหา
และที่มาของปัญหา
และเข้าใจปัญหา ที่
เกิดขึ้น รวมทั้ง
มองเห็นแนวทางที่จะ
ช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรอบ
ด้าน

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
ขั้นตอนการคิด
1.มีทกั ษะการคิดเชิง
ระบบ
1.1 คิดวิเคราะห์ให้ 1.1.1 นาเรื่ อง/ปัญหาที่คิดมาวิเคราะห์ หา
เห็นภาพรวม หรื อ
องค์ประกอบที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกันเป็ นระบบ
ระบบใหญ่ของเรื่ อง
ย่อย และหาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ที่คิด
เหล่านั้น ว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างไร และ
ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร
1.1.2 พิจารณาว่า ระบบย่อยที่วิเคราะห์ได้น้นั เป็ น
ระบบย่อยของระบบอะไรที่ใหญ่กว่า และมี
ความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อกันอย่างไร
1.2คิดวิเคราะห์ให้ 1.2.1 ระบุหาสาเหตุ ของปัญหา ที่เกิดจาก
เห็นที่มา หรื อ ต้นตอ
องค์ประกอบต่างๆของระบบ ซึ่งมีผลตกกระทบ
ของปัญหา
ต่อกัน
1.2.2 อธิบายให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
1.2 คิดหาแนวทาง 1.3.1 คิดหาแนวทางแก้ปัญหาจากสาเหตุที่วิเคราะห์ได้
ในการแก้ปัญหา 1.3.2 อธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่คิด
ได้อย่างรอบ
ขึ้นได้อย่างชัดเจน
ด้าน
1.4 ใช้ทกั ษะการคิด
เชิงระบบให้เป็ น
ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน

1.4.1 ใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบในการเรี ยนรู้
1.4.2 ใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบในการทางาน และทา
กิจกรรมต่างๆ
1.4.3 ใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
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7. ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์และผลิตผล
งาน (Creative
Thinking Skill and
Production Skill)
ความหมาย การคิดใน
เชิงบวกและมุ่งไป
ในทางสร้างสรรค์
เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่เป็ น
ความคิดต้นแบบ ซึ่ง
ดีกว่าหรื อใช้ประโยชน์
ได้ดีกว่าความคิดเดิม

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
1.1. คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่เป็ นความคิดต้นแบบ ซึ่ง
อาจเป็ น แนวคิด วิธีการ
สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน หรื อ การ
กระทาต่าง ๆ มุ่งไปในทาง
สร้างสรรค์

1.2 นาความคิดริ เริ่ มสู่การ
ปฏิบตั ิหรื อการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ตามที่ตอ้ งการ
1.3 อธิบายกระบวนการคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ
ผลงานการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ให้ผอู้ ื่นเข้าใจ

1.4 สามารถใช้ทกั ษะการคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน

ขั้นตอนการคิด

1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลใน
เรื่ องที่ตอ้ งการคิดริ เริ่ ม
1.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของการคิดในเรื่ องที่
ต้องการ
1.1.3 คิดออกนอกกรอบ 1 เพื่อให้ได้แนวคิดหรื อ
ความคิดต้นแบบ (originality) ในการสร้างสิ่งใหม่
ตามวัตถุประสงค์
1.2.1 เขียนแผน/โครงการในการผลิตผลงาน
1.2.2 ปฏิบตั ิการตามแผน/โครงการที่กาหนด
1.2.3 ประเมินผลงานที่ผลิตขึ้น
1.3.1 อธิบาย ความคิดที่มาของการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และวิธีดาเนินการคิด จนกระทัง่ ได้
ผลงานริ เริ่ ม
1.3.2 อธิบายผลงานคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของตน
ให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
1.4.1 ใช้ทกั ษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
เรี ยนรู้
1.4.2 ใช้ทกั ษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ทางาน/ทากิจกรรมต่าง ๆ
1.4.3 ใช้ทกั ษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
1.4.4 นาผลงานการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์
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มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการคิดอย่างมี
8.ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
วิจารณญาณ“critical
Thinking Skill” มี 2
1.3 ใช้กระบวนการคิด
ความหมาย คือ
อย่างมีวิจารณญาณพิจารณา
8.1. ทักษะการคิดอย่าง
เรื่ องต่าง ๆ จนได้คาตอบที่มี
มีวจิ ารณญาณ
ความสมเหตุสมผล เหมาะสม
ความหมาย
หรื อดีที่สุด
การคิดพิจารณาเรื่ องต่าง
ๆ อย่างรอบคอบ มี
เหตุผลมีหลักเกณฑ์และ
มีการตรวจสอบ
ประเมินข้อมูลหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
คาตอบที่มีความ
สมเหตุสมผล เหมาะสม
หรื อดีที่สุด ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ในการ
ตัดสินใจประเมินหรื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ

1.2 อธิบายกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในเรื่ องที่
พิจารณาและรายงานผลของ
การคิด ซึ่งก็คือ คาตอบหรื อ
ข้อสรุ ปที่ได้จากการคิด

ขั้นตอนการคิด

1.1.1 ศึกษาข้อมูล สรุ ปสาระสาคัญ และระบุ
ประเด็นการคิดในเรื่ องที่พจิ ารณา
1.1.2 วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลว่า ข้อมูลใดเป็ น
ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น หรื อเป็ นข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจารณา
1.1.3 ใช้หลักเหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัยใน
การพิจารณาข้อมูล
1.1.4 ประเมินข้อมูลในด้านความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล เหตุผลและคุณค่าต่าง ๆ (ความดี
ความงาม ความเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูล
1.1.5 ระบุประเด็น/ข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ ที่เป็ น
จุดอ่อน จุดผิดพลาดหรื อไม่เป็ นจริ ง ต้องการ
โต้แย้ง
1.1.6 รวบรวมข้อมูลหลักฐานและสารสนเทศเพื่อ
โต้แย้งประเด็นที่ผดิ พลาด
1.1.7 พิจารณาข้อมูลทั้งหมดและเสนอคาตอบ/
ทางเลือกที่สมเหตุสมผล
1.1.8 เลือกคาตอบที่เหมาะสม/ดีที่สุดและลง
ความเห็นในประเด็นที่คิด
1.2.1 อธิบายขั้นตอนการดาเนินการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในเรื่ องที่พิจารณา
1.2.2 อธิบายคาตอบหรื อข้อสรุ ปอันเป็ นผลมา
จากการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่ องที่พจิ ารณา
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8.2. ทักษะการ
วิพากษ์ วจิ ารณ์
ความหมาย
1. การวิพากษ์เป็ นการ
คิดพิจารณาเรื่ องต่าง
ๆและสามารถโต้แย้ง
ประเด็นที่อาจมี
ข้อผิดพลาดหรื อไม่
เป็ นจริ ง นาไปสู่การ
พิสูจน์/ปรับปรุ ง
ประเด็นนั้นต่อไป
2. การวิจารณ์เป็ นการ
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่วิพากษ์ว่า
ควรจะเป็ นอย่างไรจึง
จะเหมะสม

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1.3 ใช้ทกั ษะการคิด
อย่างมีวิจารญาณให้
เป็ นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

1. มีทกั ษะการ
วิพากษ์วิจารณ์
1.1 วิพากษ์วิจารณ์
เรื่ องต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและ
น่าเชื่อถือ

1.2 ใช้ทกั ษะการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่าง
เหมาะสมในชีวิต
ประจาวัน

ขั้นตอนการคิด
1.3.1 ใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรี ยนรู้
1.3.2 ใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทางาน/
การทากิจกรรมต่าง ๆ
1.3.3 ใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.3.4 นาผลจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้

1.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เรื่ องที่ตอ้ งการวิพากษ์วจิ ารณ์
1.1.2 ระบุประเด็น/ข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ ที่เป็ นจุดอ่อน
จุดบกพร่ อง ผิดพลาด หรื อไม่เป็ นจริ งที่ตอ้ งการโต้แย้ง
1.1.3 รวบรวมข้อมูลหลักฐานเหตุผล และสารสนเทศเพื่อ
โต้แย้งประเด็น
1.1.4 พูด/เขียนโต้แย้งประเด็นต่าง ๆ
1.1.5 พูด/เขียน เสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไข/
ปรับปรุ ง จุดบกพร่ อง ผิดพลาดหรื อพิสูจน์ประเด็นที่
โต้แย้งอีกครั้ง
1.2.1 ใช้ทกั ษะการวิพากษ์วิจารณ์ในการเรี ยนรู้
1.2.2 ใช้ทกั ษะการวิพากษ์วิจารณ์ในการทางาน/การทา
กิจกรรมต่าง ๆ
1.2.3 ใช้ทกั ษะการวิพากษ์วิจารณ์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.2.4 สามารถรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ื่น และ
นาไปใช้ประโยชน์
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มาตรฐาน ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
1. มีทกั ษะการคิด
9. ทักษะการคิด
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ (Decision
1.1 มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
Making Skill)
เชื่อถือได้และเพียงพอ
ความหมาย :
ต่อการคิดตัดสินใจ
การคิดเพื่อหาคาตอบ
เลือกคาตอบ/ทางเลือก
หรื อทางเลือกที่ดีที่สุด
ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และ
สถานการณ์
1.2 ประเมินและ
เปรี ยบเทียบทางเลือก
ต่าง ๆ
1.3 ตัดสินใจเลือก
คาตอบ/ทางเลือกที่ดี
ที่สุด

ขั้นตอนการคิด

1.1.1 ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ที่
ต้องการคิดตัดสินใจหาคาตอบและหาข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่
เพียงพอ
1.1.2 วิเคราะห์ ผลดี ผลเสียของทางเลือกต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
1.1.3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของทางเลือกต่าง ๆ ในมิติต่าง
ๆ ได้แก่ มิติดา้ นวัตถุ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
1.2.1 ประเมินทางเลือกต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลพื้นฐานที่
รวบรวมและวิเคราะห์ได้
1.2.2 เปรี ยบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3.1 ตัดสินใจเลือกคาตอบ/ทางเลือกที่ดีที่สุด มีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ เกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
1.3.2 หาทางเลือกใหม่ที่เป็ นทางออกที่ให้ผลดีมากที่สุดและ
สามารถลดผลเสีย และ ผลข้างเคียงของทางเลือกต่าง ๆที่
นามาพิจารณา
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10. ทักษะการคิด
วางแผนงาน
(Planning Skill)
ความหมาย
ทักษะคิดวางแผนงาน
ประกอบด้วย
1. ทักษะการคิด
วางแผนงาน เป็ นการ
คิดล่วงหน้าถึงงานที่
ต้องการจะทาว่าควร
ทาอะไร อย่างไร และ
ต้องเตรี ยมการอะไร
จึงจะช่วยให้งาน
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
2. ทักษะการปฏิบตั ิ/
งานตามแผนงาน เป็ น
การนาแผนงานที่ได้
คิดไว้ไปปฏิบตั ิให้
เกิดผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย
ขั้นตอนการคิด
1. มีทกั ษะการคิด
วางแผนการทางาน
1.1 วางแผนการ
1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทางาน
ทางานอย่างเป็ น
1.1.2 กาหนดรายการงานที่จะทาได้ครบถ้วน สมบูรณ์
ระบบ
1.1.3 กาหนดขั้นตอนการทางานได้ว่าควรจะทาอะไร
ก่อนหลัง
1.1.4 กาหนดวิธีการทางานที่เหมาะสมกับงาน
1.1.5 กาหนดปัจจัย ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
1.1.6 กาหนดวีการในการประเมินผลการทางาน
หมายเหตุ
กรณีการวางแผนเป็ นกลุ่ม
1. กาหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ และงานของ
สมาชิกแต่ละคน
2. สมาชิกทุกคนร่ วมกันคิด ให้ขอ้ มูลและความคิดเห็น
ในการวางแผนงาน
1.2 ประเมิน
1.2.1 กาหนดเกณฑ์หรื อประเด็นในการประเมิน
แผนงานและ
แผนงาน
ปรับปรุ งแผนการ
1.2.2 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของแผนงาน
ทางานก่อนการนา 1.2.3 ปรับปรุ ง แก้ไข จุดอ่อนของแผนงาน
แผนไปปฏิบตั ิ
หมายเหตุ
กรณี ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการคิดทุกขั้นตอน
1.3. ปฏิบตั ิงานตาม 1.3.1 ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
แผนงานที่กาหนด 1.3.2 แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุ
สู่วตั ถุประสงค์
1.3.3 ปรับแผนงาน (ถ้าจาเป็ น) เพื่อให้งานก้าวหน้าสู่
วัตถุประสงค์
1.3.4 กากับตนเองและพัฒนาตนเองให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
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มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี/้ ตัวบ่ งชีย้ ่อย

ขั้นตอนการคิด

หมายเหตุ
กรณี ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีการเสริ มแรงให้
คาปรึ กษาแนะนาและความช่วยเหลือ ตามความจาเป็ น
การกับติดตามงาน
1.4. ประเมินผลการ 1.4.1 ประเมินเป็ นระยะ ๆ และประเมินรวบยอด
ทางานและนาผลการ 1.4.2 ประเมินทั้งด้านผลงานกระบวนการทางานและ
ประเมินไปใช้
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.4.3 สรุ ปและนาเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการทางาน หรื อสรุ ปการ
เรี ยนรู้ที่ได้รับ
1.4.4 นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ งการทางานในครั้ง
ต่อไป หรื อนาการเรี ยนรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทางานครั้ง
ต่อไป
หมายเหตุ
กรณีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มสมาชิกกลุ่มทุกคนมีมี
ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
1.5. นาเสนอ
1.5.1 นาเสนอแผนงาน อธิบายให้เข้าใจได้
แผนงานการ
1.5.2 อธิบายกระบวนการทางานตามแผน ปัญหา
ปฏิบตั ิงานตามแผน อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและผลที่
และผลการประเมิน ได้รับ
การปฏิบตั ิงาน
1.5.3 อธิบายวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และผล
การประเมินรวมทั้งการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นจากการคิด
1.6. นาทักษะการคิด วางแผนงานและการปฏิบตั ิงานตามแผน
วางแผนและการ
1.6.1 ใช้ทกั ษะการคิดวางแผนและการปฏิบตั ิงานตาม
ปฏิบตั ิงานตามแผน แผนในการเรี ยนรู้
ไปใช้ใน
1.6.2 ใช้ทกั ษะการคิดวางแผนและการปฏิบตั ิงานตาม
ชีวิตประจาวัน
แผนในการทางานและทากิจกรรมต่าง ๆ
1.6.3 ใช้ทกั ษะการคิดวางแผนและการปฏิบตั ิงานตาม
แผนในการดาเนินชีวิตประจาวัน

