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 กระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และได้

กําหนดมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ เพื่อใหส้ถานศกึษานําไปใชเ้ป็นกรอบทศิทางใน

การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา วางแผนจดัการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผู้เรยีนให้มี

ความรูค้วามสามารถ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดัที่กําหนดให้ พรอ้มทัง้

ดําเนินการวดัประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามหลกัการของหลกัสูตร เพื่อใหเ้กดิผลสําเรจ็ตาม

เจตนารมณ์ของการปฏริปูการศกึษาไทย ดงันัน้ขัน้ตอนการนําหลกัสูตรสถานศกึษาไปปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีนของ

ครผููส้อน จงึจดัเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูร 

 บรษิทั อกัษรเจรญิทศัน์ อจท. จาํกดั จงึจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาดนตรี ชัน้มธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 (ฉบบัประกนัฯ) เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนจดัการเรยีนรู้แก่ผู้เรยีน โดยจดัทําเป็นหน่วย 

การเรยีนรูอ้งิมาตรฐานและออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบั (Backward Design) 

ที่มุ่งเน้นกระบวนการคดิและการประกนัคุณภาพผู้เรยีน ช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา สามารถมัน่ใจในผลการเรยีนรู้และคุณภาพของผู้เรยีนที่มหีลกัฐานตรวจสอบผล 

การเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

 คณะผู้จดัทําหน่วยการเรยีนรู้องิมาตรฐาน ได้ดําเนินการออกแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบที่สํานัก

วชิาการและมาตรฐานการศกึษา (สวก.) กําหนดขึน้ เพื่อเป็นเอกภาพเดยีวกนัตามองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

คาํนํา 



 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี    

กลุ่มสาระการเรียนรู้     

ชัน้   เวลาเรียน   ชัว่โมง 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

   

2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

   

3. สาระการเรยีนรู ้

 3.1 สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

    

 3.2 สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

    

4. สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน 

   

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   

6. ชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

   

7. การวดัและการประเมนิผล 

 7.1 การประเมนิก่อนเรยีน 

  (ทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน ประจาํหน่วยการเรยีนรู ้  ) 

 7.2 การประเมนิระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

 7.3 การประเมนิหลงัเรยีน 

  (ทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน ประจาํหน่วยการเรยีนรู ้  ) 

 7.4 การประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

8. กจิกรรมการเรยีนรู ้

   

9. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้

   

องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 



 

 

 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี     

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   ชัน้   

เร่ือง   เวลาเรียน   ชัว่โมง 

1. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

   

2. ตวัชีว้ดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   

3. สาระการเรยีนรู ้

 3.1 สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

    

 3.2 สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

    

4. สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน 

   

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   

6. กจิกรรมการเรยีนรู ้

วิธีสอนและขัน้ตอนการจดักิจกรรม คาํถามกระตุ้นความคิด 

7. การวดัและการประเมนิผล 

   

8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้

   

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 



 

 

 

 
 

 ผู้สอนสามารถนําแผนการจดัการเรยีนรู้เล่มน้ี ไปเป็นคู่มอืวางแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบ 

การใช้หนังสือเรยีน รายวชิาดนตร ีชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 (ฉบบัประกนัฯ) ที่ทางบรษิัทจดัพมิพ์จําหน่าย โดย

ออกแบบการเรยีนรู ้(Instructional Design) ตามหลกัการสาํคญั คอื 

 1 หลกัการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  

 หน่วยการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วย จะกําหนดมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัไวเ้ป็นเป้าหมายในการจดัการเรยีน

การสอน ผูส้อนจะตอ้งศกึษาและวเิคราะหร์ายละเอยีดของมาตรฐานตวัชีว้ดัทุกขอ้ว่า ระบุใหผู้เ้รยีนต้องมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมอืปฏบิตัอิะไรได้บ้าง และผลการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้กบัผู้เรยีน 

ตามมาตรฐานตวัชีว้ดัน้ีจะนําไปสู่การเสรมิสรา้งสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นใดแก่ผูเ้รยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 เมื่อผู้สอนวเิคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตวัชี้วดัและได้กําหนดเป้าหมายการจดัการเรยีนการสอน

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึกําหนดขอบขา่ยสาระการเรยีนรูแ้ละแนวทางการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัติาม

ขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไวจ้นบรรลุตวัชีว้ดัทุกขอ้ 

คาํนํา (ต่อ) 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

นําไปสู่ 

สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

ผูเ้รยีนทาํอะไรได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 หลกัการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตวัช้ีวดั 

 เมือ่ผูส้อนกําหนดขอบขา่ยสาระการเรยีนรู ้และแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวแ้ลว้ จงึกําหนด

รูปแบบการเรยีนการสอนและกระบวนการเรยีนรู้ที่จะฝึกฝนผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้บรรลุผลตามมาตรฐาน  

ตวัชี้วดั โดยเลอืกใช้กระบวนการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่เป็นเป้าหมายในหน่วยนัน้ๆ เช่น 

กระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ         

เผชญิสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณ กระบวนการทางสงัคม ฯลฯ กระบวนการเรยีนรู้

ที่มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัินัน้จะต้องนําไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องผูเ้รยีนตามสาระการเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้

 

 4 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วย ผูส้อนต้องกําหนดขัน้ตอนและวธิี

ปฏบิตัใิหช้ดัเจน โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืฝึกฝนและฝึกปฏบิตัมิากทีสุ่ด ตามแนวคดิและวธิกีารสาํคญั คอื 

 1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและทําความเข้าใจ 

ในสิง่ต่างๆ ร่วมกบัการลงมอืปฏบิตัิ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 

สามารถนําเสนอผลงาน แสดงองคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้ในแต่ละหน่วยการเรยีนรูไ้ด ้

 

เป้าหมาย 

การเรียนรู้ 

และการพฒันา

คณุภาพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้

เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เน้นพฒันาการทางสมอง 

กระตุน้การคดิ 

เน้นความรูคู้่คุณธรรม 



 

 

 2) การสอน เป็นการเลอืกวธิกีารหรอืกิจกรรมที่เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ในหน่วยนัน้ๆ และที่สําคญัคอื  

ต้องเป็นวธิกีารที่สอดคล้องกบัสภาพผู้เรยีน ผู้สอนจงึต้องเลอืกใช้วธิกีารสอน เทคนิคการสอน และ

รปูแบบการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างราบรื่นจนบรรลุ

ตวัชีว้ดัทุกขอ้ 

 3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวธิกีารและขัน้ตอนฝึกปฏิบตัิที่ส่งเสรมิหรอืกระตุ้นให้ผู้เรยีนสามารถคิด   

อย่างเป็นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวฏัจกัรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบการสอนโดยใช ้  

การคดิแบบโยนิโสมนสกิาร รปูแบบการสอนแบบ CIPPA Model รปูแบบการเรยีนการสอนตามวฏัจกัร 

การเรยีนรูแ้บบ 4MAT รปูแบบการเรยีนการสอนแบบร่วมมอื เทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT 

เป็นตน้ 

 4) วิธีการสอน ควรเลอืกใช้วธิกีารสอนที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทเรยีน ความถนัด ความสนใจ และ

สภาพปัญหาของผูเ้รยีน วธิสีอนทีด่จีะช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุผลการเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดัในระดบัผลสมัฤทธิ ์

ที่สูง เช่น วธิกีารสอนแบบบรรยาย การสาธติ การทดลอง การอภปิรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาท

สมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จําลอง การใช้ศูนย์การเรยีน การใช้บทเรยีนแบบ

โปรแกรม เป็นตน้ 

 5) เทคนิคการสอน ควรเลอืกใช้เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกบัวธิีการสอน และช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจ

เน้ือหาในบทเรยีนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรยีนร่วมปฏบิตัิกิจกรรมการ

เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น เทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) เทคนิคการใชค้ําถาม 

เทคนิคการเล่านิทาน การเล่นเกม การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้สื่อการเรยีนรู้ที่น่าสนใจ    

เป็นตน้ 

 6) สือ่การเรียนการสอน ควรเลอืกใช้สื่อหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และทําความกระจ่างให้เน้ือหา

สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู ้และเป็นเครื่องมอืช่วยใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูบ้รรลุตวัชีว้ดัอย่างราบรื่น 

เช่น สื่อสิง่พมิพ ์เอกสารประกอบการสอน แถบวดีทิศัน์ แผ่นสไลด ์คอมพวิเตอร ์VCD LCD Visualizer 

เป็นตน้ ควรเตรยีมสื่อใหค้รอบคลุมทัง้สื่อการสอนของครแูละสื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 



 

 

 5 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลบัตรวจสอบ  

 เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจดัการเรยีนรู ้รวมถงึกําหนดรูปแบบการเรยีนการสอนไว้เรยีบร้อยแล้ว   

จงึนําเทคนิควธิกีารสอน วธิจีดักจิกรรมการเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรูไ้ปลงมอืจดัการเรยีนการสอน ซึง่จะนําผูเ้รยีน

ไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทกัษะกระบวนการและสมรรถนะสําคัญตามธรรมชาติวิชา รวมทัง้

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้วดัที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการเรยีนรู ้

ตามลาํดบัขัน้ตอนการเรยีนรูท้ีก่ําหนดไว ้ดงัน้ี 

 

 

 
      เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วย 

 

       หลกัฐานชิน้งาน/ภาระงาน 

     แสดงผลการเรยีนรูข้องหน่วย 

    4 กจิกรรม คาํถามชวนคดิ 

   3 กจิกรรม คาํถามชวนคดิ 

  2 กจิกรรม คาํถามชวนคดิ 

 1 กจิกรรม คาํถามชวนคดิ 

 

 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิแลว้ จะตอ้ง

ฝึกฝนกระบวนการคดิทุกขัน้ตอน โดยใช้เทคนิคการตัง้คําถามกระตุ้นความคดิ และใช้ระดบัคําถามให้สมัพนัธ ์ 

กับเน้ือหาการเรียนรู้ตัง้แต่ระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห ์               

และการประเมนิค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจบทเรยีนอย่างลกึซึ้งแล้ว ยงัเป็นการเตรยีมความ

พร้อมเพื่อสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติที่เน้นกระบวนการคิดระดบัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ด้วย           

และในแต่ละแผนการเรยีนรูจ้งึมกีารระบุคําถามเพื่อกระตุ้นความคดิของผู้เรยีนไว้ด้วยทุกกจิกรรม ผู้เรยีนจะได้

ฝึกฝนวธิกีารทาํขอ้สอบ O-NET ควบคู่ไปกบัการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดัทีส่ําคญั 

จากเป้าหมายและหลกัฐาน 

คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 

ของกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทีละขัน้บนัไดสู่หลกัฐาน 

และเป้าหมายการเรียนรู้ 



 

 

 

 6 การเตรียมความพร้อมรองรบัการประเมินคณุภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ. รอบท่ี 3) 

 ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศกึษาทุกแห่งต้องเตรยีมการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

จาก สมศ. ในรอบที่ 3 ตามตารางเปรยีบเทียบด้านคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2553 

กระทรวงศึกษาธิการ  

(ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพ่ือการประเมิน 

คณุภาพภายนอก รอบสาม  

(ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 5 ตวับ่งชี้หลกั) 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทีด่แีละมสีุนทรยีภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

 ทีพ่งึประสงค ์

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้

 ดว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง 

 อยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่ง 

 เป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ  

 แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมสีต ิสมเหตุสมผล 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็น 

 ตามหลกัสตูร 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน  

 สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดแ้ละมเีจตคต ิ

 ทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รยีนมสีุขภาพกาย 

 และสุขภาพจติทีด่ ี

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 

 และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู ้และเรยีนรู ้

 อยา่งต่อเน่ือง 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รยีนคดิเป็น ทาํเป็น 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 ของผูเ้รยีน 

 

 การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกจิกรรมการเรยีนรู ้และการประเมนิผล

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ (K) ด้านทกัษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) ตามหลกัสูตร

แกนกลางฯ 2551 พรอ้มทัง้ออกแบบเครื่องมอืการวดัและประเมนิผล รวมทัง้แบบบนัทกึผลการเรยีนรูด้า้นต่างๆ 

ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกบัมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน และตวับ่งชี้ที่ต้องรบัการประเมนิภายนอกจาก สมศ.  

เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะและคุณลกัษณะ          

อนัพงึประสงค์ตามหลกัสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และใช้ประกอบ   

การจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Reports) จงึมัน่ใจอย่างยิง่ว่า การนําแผนการจดัการ

เรยีนรู้ฉบบัปรบัปรุงใหม่ไปเป็นแนวทางจดัการเรยีนการสอนตามแผนการสอนที่จดัทําเป็นรายคาบไว้อย่าง

ละเอียด จะช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาและการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาทุกประการ 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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พิเศษ 1 
 

การพฒันาศกัยภาพการคิดของผูเ้รียน 
 

 

 

โดย เอกรินทร ์ ส่ีมหาศาล 

 1 การคิดและกระบวนการคิด  

 การคดิเป็นพฤตกิรรมการทํางานทางสมองของมนุษยใ์นการเรยีบเรยีงขอ้มลูความรูแ้ละความรูส้กึนึกคดิที่

เกดิจากกระบวนการเรยีนรูผ้่านการดู การอ่าน การฟัง การสงัเกต การสมัผสั และการดงึขอ้มลูความรูท้ีบ่รรจุอยู่

ในสมองเดมิตามประสบการณ์การเรยีนรูท้ีถู่กสัง่สมมา 

 ทกัษะการคดิจงึเป็นพฤตกิรรมที่มนุษยแ์สดงการกระทําออกมาได้อย่างชดัเจนมองเหน็เป็นรูปธรรม เช่น 

พฤตกิรรมการสงัเกต แสดงออกดว้ยการเพ่งดูอย่างพนิิจพเิคราะห ์หรอืพฤตกิรรมการเปรยีบเทยีบ เป็นการนํา

ลกัษณะของสิง่ของตัง้แต่สองอยา่งขึน้ไปมาเปรยีบเทยีบกนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึสิง่เหมอืนหรอืสิง่ต่าง เป็นตน้ 

 ดงันัน้ การคดิจงึเป็นพฤตกิรรมซบัซ้อนที่มลีกัษณะแยกย่อยแตกต่างกนัไป เช่น การคดิวเิคราะห ์การคดิ

สรา้งสรรค์ การคดิไตร่ตรองโดยใช้วจิารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทํางานของร่างกาย ประสาท

สมัผสัทัง้ 5 และการเชื่อมโยงระหว่างขอ้มูลที่รบัรูเ้ขา้มาใหม่กบัขอ้มูลเก่าที่ถูกบรรจุอยู่ในคลงัสมองของคนเรา

ตลอดเวลา 

 หากเปรยีบเทียบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์หรอือาจเปรยีบได้กับสมองคนกับ  

สมองกลจะพบว่า การทาํงานของสมองคน ประกอบดว้ยความชาญฉลาด 3 ลกัษณะ คอื 

 1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้น (Tactical Intelligence) ทัง้ในรปูแบบการสงัเกต การคน้หา 

การซกัถาม การทดลองปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 2. ความสามารถในการแยกแยะคณุค่า (Emotional Intelligence) ทัง้ในรปูแบบการตดัสนิ การลงมต ิ

การแสดงความคิดเห็น วพิากษ์วิจารณ์ ด้วยอารมณ์ความรู้สกึที่เห็นด้วย หรอืต่อต้าน หรอืวางเฉย  

เป็นตน้ 

 3. ความสามารถในการประมวลเน้ือหาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่องราวที่เรียนรู้ใหม่

ผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิทีถู่กจดัเกบ็อยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และสงัเคราะห์

เป็นความรู้ใหม่ ที่มกัประกอบไปด้วยความเข้าใจ เหตุผล และทศันคติ ทัง้ในเชิงบวกหรอืเชิงลบ         

ซึ่งความรูส้กึนึกคดิต่อเรื่องราวต่างๆ น่ีเอง ที่สมองกลของคอมพวิเตอรไ์ม่สามารถทํางานได้เหมอืน

สมองของมนุษย ์

 การฝึกฝนกระบวนการเรยีนรูแ้ก่ผู้เรยีนจงึต้องกระตุ้นการทํางานและเสรมิสรา้งความสามารถของสมอง  

ทัง้ 3 ด้านที่กล่าวมา จงึจะบงัเกิดผลการเรยีนรูท้ี่สมบูรณ์ คอื บงัเกดิความรู้ความเขา้ใจที่มคีวามชดัเจนยิง่ขึ้น 

บงัเกดิความชํานาญในทกัษะและการปฏบิตัไิด้คล่องแคล่วขึน้ และที่สําคญับงัเกดิค่านิยมคุณธรรมที่งอกงามขึน้

ในจติใจของผูเ้รยีน  



 

พิเศษ 2 
 

 

 2 การสร้างศกัยภาพในการคิดของสมอง  

 การจดัการเรยีนการสอนตามจุดหมายของการปฏริปูการเรยีนรูท้ศวรรษที ่2 และเป้าหมายการเรยีนรูข้อง

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 มจีุดมุ่งหมายสําคญั คอื การฝึกฝนใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ

ในการคดิและการเรยีนรู ้ผูส้อนต้องจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้มัพนัธก์บักระบวนการทํางานทางสมองของผูเ้รยีน 

(Brain-Based Learning : BBL) โดยฝึกฝนพฤตกิรรมการคดิระดบัต่างๆ ตามลําดบัทกัษะกระบวนการคดิทีเ่ป็น

แกนสาํคญั (Core Thinking Processes) ดงัน้ี 

 1. การสงัเกตลกัษณะของสิง่ต่างๆ 

 2. การสงัเกตและระบุความเหมอืน 

 3. การสงัเกตและจาํแนกความแตกต่าง 

 4. การจดัหมวดหมูส่ ิง่ของหรอืตวัอยา่งทีเ่ขา้พวก 

 5. การระบุสิง่ของและจาํแนกตวัอยา่งทีไ่มเ่ขา้พวก 

 6. การเปรยีบเทยีบและระบุขอ้มลูความรูไ้ดถู้กตอ้ง 

 7. การคน้หาสิง่ของทีม่ลีกัษณะหมวดหมูเ่ดยีวกนั 

 8. การรวบรวมและจดัลาํดบัสิง่ของตามขนาด 

 9. การรวบรวมและจดัลาํดบัเหตุการณ์ตามกาลเวลา 

 10. การยกตวัอยา่งและการกล่าวอา้ง 

 11. การสรปุความหมายจากสิง่ทีอ่่านหรอืฟัง 

 12. การสรปุความหมายจากสิง่ทีส่งัเกตและพบเหน็ 

 13. การวเิคราะหเ์ชื่อมโยงความสมัพนัธ ์

 14. การวเิคราะหร์ปูแบบและจดัลาํดบัความสาํคญั 

 15. การวเิคราะหข์อ้มลูและสรา้งความรูค้วามคดิ 

 16. การนําเสนอขอ้มลูความรูค้วามคดิเป็นระบบ 

 17. การแยกแยะขอ้เทจ็จรงิ และรายละเอยีดทีเ่ป็นความคดิเหน็ 

 18. การนิยามและการสรปุความ 

 19. การคน้หาความเชื่อพืน้ฐานและการอ้างองิ 

 20. การแยกแยะรายละเอยีดทีเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นัและการใชเ้หตุผล 

 21. การคดิวเิคราะหข์อ้มลูความรูจ้ากเรือ่งทีอ่่านอยา่งมวีจิารณญาณ 

 22. การตัง้สมมตฐิานและการตดัสนิใจ 

 23. การทดสอบสมมตฐิาน อธบิายสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้ 

 24. การพนิิจพเิคราะห ์ทาํความกระจา่ง และเสนอความคดิทีแ่ตกต่าง 

 25. การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การจดัระบบและโครงสรา้ง 

 26. การออกแบบสรา้งสรรคแ์ละการประยกุตด์ดัแปลง 
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 รปูแบบการคดิทัง้ 26 ประเภทน้ี ผูส้อนสามารถนํามาสรา้งเป็นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้จดักจิกรรมการเรยีน

การสอน มอบหมายใหผู้้เรยีนลงมอืปฏบิตัแิละแสดงพฤตกิรรมการคดิตามลําดบัเน้ือหาการเรยีนรู ้เหมาะสมกบั

วยัและจติวทิยาการเรยีนรู ้ตัง้แต่ระดบัช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 ประถมศกึษาปีที ่4-6 และระดบัมธัยมศกึษา 

ปีที่ 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่างชดัเจนว่า ผู้เรยีนมคีวามสามารถคดิคล่อง คดิละเอยีด คดิกว้าง คดิลกึซึ้ง 

คดิหลากหลาย และคดิสร้างสรรค์แตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะและภูมหิลงัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ส ัง่สม          

อยูใ่นสมองเดมิของผูเ้รยีนแต่ละคน 

 3 การพฒันากระบวนการคิด  

 การคิดเป็น คิดคล่อง คิดได้ชดัเจน จนสามารถคิดเป็น ปฏบิตัิเป็น และแก้ปัญหาได้ จะมลีกัษณะเป็น

กระบวนการการพฒันาการคดิแก่ผู้เรยีน จงึเป็นการสอนกระบวนการและฝึกฝนวธิกีารอย่างหลากหลายที่เป็น

ปัจจยัส่งเสรมิเกือ้กูลกนั คอื 

 1. การสรา้งความพรอ้มด้านร่างกาย นับตัง้แต่การรบัประทานอาหาร ดื่มน้ํา การหายใจ การผ่อนคลาย 

การฟังเสยีงดนตรหีรอืฟังเพลง การบรหิารสมองดว้ยการบรหิารรา่งกายอย่างถูกวธิ ี

 2. การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออํานวยต่อการคดิ การเสรมิแรงให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

และพฒันาตนเอง 

 3. การจดักจิกรรมและการสรา้งเน้ือหาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมต่อการฝึกฝนวธิกีารคดิรปูแบบต่างๆ โดยใช้

การเรยีนรูก้ระตุน้ผ่านการสอนและการฝึกทกัษะการคดิ 

 4. การจดักจิกรรมและกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิตามทฤษฎต่ีางๆ ที่ผ่านการวจิยัและพฒันา

มาแล้ว เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักเสริมสร้างความเป็นพหูสูตและหลัก            

โยนิโสมนสกิารของพุทธศาสนา การจดักิจกรรมบูรณาการการสอนกบัการฝึกทกัษะการคดิในกลุ่ม 

สาระต่างๆ และการเรยีนรูผ้่านการทําโครงงาน เป็นตน้ 

 5. การใชเ้ทคนิควธิกีารทีส่่งเสรมิพฒันาการคดิของผูเ้รยีน สอดแทรกในบทเรยีนต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้

คาํถาม การอภปิรายโดยใชเ้ทคนิคหมวก 6 ใบ การทําผงักราฟิก แผนภูมคิวามรู ้ผงัมโนทศัน์ และการ

ใช้กจิกรรมบรหิารสมอง (brain gym) เป็นต้น ซึ่งมผีู้พฒันาเทคนิควธิกีารเหล่าน้ีและได้รบัความนิยม

อยา่งแพรห่ลายในสถานศกึษาต่างๆ  

 หมายเหตุ : การสรา้งศกัยภาพการคดิผ่านการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิการคดิใหแ้ก่ผู้เรยีนเป็น

หวัใจสําคัญอย่างยิ่งของการปฏิรูปการศึกษา และยงัใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู รวมทัง้มาตรฐานการ

ปฏบิตัิงานของวชิาชพีครู โปรดศกึษาวธิกีารออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นกระบวนการคดิ จากคู่มอืครูและ

แผนการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชา ที่จดัพิมพ์เผยแพร่โดย บรษิัท           

อกัษรเจรญิทศัน์ อจท. จาํกดั และศกึษาคน้ควา้จาก www.aksorn.com ไดต้ลอดเวลา 
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จดุเน้นการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
 

 

 

ตามนโยบายปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 

 

           

          ทกัษะการคดิแก้ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

 

         ทกัษะกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

         ทกัษะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์

 

        ทกัษะการสงัเคราะห ์ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู ้

 

       ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ทกัษะการประเมนิ 

       ทกัษะการสรปุลงความเหน็ 

 

 

          ทกัษะการสรุปอา้งองิ ทกัษะการนําความรูไ้ปใช ้

 

         ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตคีวาม 

 

        ทกัษะการตัง้คาํถาม ทกัษะการใหเ้หตุผล 

 

       ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการเชื่อมโยง 

 

       ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะการจาํแนกประเภท 

 

      ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจดักลุ่ม 

 

 

 

ท่ีมา :  สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2553. แนวทางการนําจดุเน้นการพฒันาผูเ้รียนสู่การปฏิบติั. 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. 

ทกัษะการคิด 

ขัน้สงู 

ทกัษะการคิด 

ขัน้พืน้ฐาน 

ม.4-6 

ม.3 

ม.2 

ม.1 

ป.6 

ป.5 

ป.4 

ป.3 

ป.2 

ป.1 
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ทกัษะการคิดท่ีนํามาใช้ในการพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชัน้ 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ทกัษะการเปรยีบเทียบ ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการคดัแยก ทกัษะการเชื่อมโยง 

ทกัษะการนําความรูไ้ปใช ้ทกัษะการจําแนกประเภท ทกัษะการตัง้เกณฑ ์ทกัษะการ 

คดิวเิคราะห ์ทกัษะการประเมนิ ทกัษะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการ 

คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

 

ทกัษะการสํารวจ ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการรวบรวมข้อมูล ทกัษะการคัดแยก 

ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตีความ ทักษะการนําความรู้ไปใช้ ทักษะการให้

เหตุผล ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการประเมนิ ทกัษะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์

 

ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการคดัแยก ทกัษะการระบุ ทกัษะ 

การเชื่อมโยง ทักษะการนําความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน  

ทกัษะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์

 

ทกัษะการเปรยีบเทียบ ทกัษะการเชื่อมโมง ทกัษะการนําความรู้ไปใช้ ทกัษะการ 

รวบรวมข้อมูล ทกัษะการจําแนกประเภท ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการวิเคราะห ์

ทกัษะการทาํใหก้ระจา่ง ทกัษะการประเมนิ ทกัษะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์

 

 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2553. แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบัมธัยมศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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ม.2 
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