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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “คดิเป็นท าเป็น” 
 

 

ใบความรู้เร่ือง  คิดระดับใด 

เป็นค าท่ีคุน้เคยพดูง่ายๆวา่เป็นค าท่ีคุน้หูคุน้ตา คุน้ปาก มาเป็นเวลานานแลว้ เป้าหมายของหลกัสูตร
ตอ้งการสร้างเด็กไทยใหมี้คุณลกัษณะเช่นน้ี “ค าถามเล็กๆ เป็นค าตอบอนัยิง่ใหญ่” ถา้ตั้งค  าถามใหช้วน
คิด เด็กๆก็จะคุน้เคยกบัการคิด อยากคิด 

  

Bloom Taxonomy 

 

การประเมินค่า 
Evaluation 

การสังเคราะห์ Shnthesis 

การวเิคราะห์ Analysis 

การประยุกต์ใช้ Application 
 

ความเข้าใจ Comprehertion 

ความรู้ความจ า  Knowledge 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “พฤติกรรมการคดิ” 
 

ลกัษณะพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

อารี รังสินนัท ์กล่าวถึง ลกัษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้เป็นนิจ 
2. ชอบแสวงหา ส ารวจ ศึกษา คน้ควา้ และทดลอง 
3. ชอบซกัถาม และถามค าถามแปลกๆ 
4. ช่างสงสัย เป็นเด็กท่ีมีความรู้สึกแปลก ประหลาดใจในส่ิงท่ีพบเห็นเสมอ 
5. ช่างสังเกต มองเห็นลกัษณะท่ีแปลก ผดิปกติ หรือช่องวา่งท่ีขาดหายไปไดง่้ายและรวดเร็ว  
6. ชอบแสดงออกมากกวา่จะเก็บกด ถา้สงสัยส่ิงใดก็จะถามหรือพยายามหาค าตอบโดยไม่ร้ังรอ 
7. มีอารมณ์ขนั มองส่ิงต่างๆ ในแง่มุมท่ีแปลกและสร้างอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 
8. มีสมาธิดีในส่ิงท่ีตนสนใจ 
9. สนุกกบัการใชค้วามคิด 
10. สนใจส่ิงต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 
11. มีความเป็นตวัของตวัเอง 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2 
เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคดิ” 

 
 

เร่ือง  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคิด  
 ผูส้อนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด  และกระบวนการคิดต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน  ไดแ้ก่ 

1.) ทกัษะการคิดพื้นฐาน  เช่น  การจ า  การระลึกได ้ การบรรยาย  การอ่าน  การเขียน  เป็นตน้  
2.) ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนส าคญั (core thinking  skills) เช่น  ทกัษะการสังเกต  การตั้งค  าถาม 

การจ าแนก  การจดัหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ  การเช่ือมโยง  (ความรู้ – ประสบการณ์)   
การใชเ้หตุผล  (เชิงนิรนยั – อุปนยั)  การขยายความ  การตีความ  การสรุป  เป็นตน้ 

3.) ทกัษะการคิดขั้นสูง ( higherorder thinking skills) เช่น ทกัษะการวเิคราะห์ การสังเคราะห์  
การประยกุตใ์ช ้ การคาดคะเน (ตั้งสมมติฐาน) การรวบรวมขอ้มูล การพิสูจน์ ทดสอบ  
การคิดริเร่ิม  การจินตนาการ  การประเมิน การจดัโครงสร้าง การปรับโครงสร้าง การ
สร้างใหม่ เป็นตน้ 

4.) ทกัษะการคิดโดยแยบคาย  (โยนิโสมนสิการ)  ตามหลกัพุทธธรรม  ไดแ้ก่  การคิดสืบ
สาเหตุปัจจยั  คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  คิดแบบสามญัลกัษณ์  คิดแบบอริยสัจ / คิด
แบบแกปั้ญหา  คิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบคุณค่า
แท ้– คุณค่าเทียม  คิดแบบเร้าคุณธรรม  คิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั  และคิดแบบวภิชัชวาท 

5.) กระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น  กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  กระบวนการคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการไตร่ตรองและการติดตามกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์เป็นตน้ 

- ผูส้อนมีการใหโ้อกาส  และเวลาแก่ผูเ้รียน  ในการใชค้วามคิดและแสดงความคิด 
- ผูส้อนและผูเ้รียน  หรือผูเ้รียนและผูเ้รียน  มีการอภิปรายโตต้อบกนัเก่ียวกบั

ความคิดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน 
- ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนใน

การเรียนการสอน 
- ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระและกระบวนการ

คิด 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “วธิีพฒันาความคดิสร้างสรรค์” 
 

 
- วธีิพฒันา  Overtive  Thinting 

       
 

 

ช่วยกนัระดมสมอง  (Brainstorming) (ท าใหเ้กิดความคิด

มากข้ึน) 

 
ลองคิดในมุมกลบัการคิดคร้ังน้ี จะท าใหไ้ม่ยดึติดกบั

ความคิดเดิมๆ และช่วยใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ ท่ีจะไม่คาดคิด

มาก่อน 

ตั้งค  าถามใหต้วัเอง  ฝึกนิสัยใหรู้้จกัการใชค้วามคิดโดยท่ีเรา
ตั้งค  าถามส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวั (What ?  Why?  What  is  
Happen If?) 

     

 ใชก้ารเปรียบเทียบ  อุปมาอุปไมย 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “ครูท าอย่างไร” 
 

 
ความคิดสร้างสรรค์   กระบวนการของสมองซ่ึงคิดได้หลากหลาย  แปลกใหม่จากเดิมน าไปประยุกต์  

กบัทฤษฎ ี            คิดค้นส่ิงแปลกใหม่หรือความคิดใหม่ทีน่ าไปสู่  Innovation  
 
เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

1.  การสอน สอนใหคิ้ดเห็นขดัแยง้กนั 
2. การสอน  สอนใหคิ้ดในลกัษณะต่าง ๆ คาดคิดไม่ถึง 
3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
4. บอกส่ิงท่ีคราดเคล่ือน  ส่ิงท่ีผดิปกติธรรมดา 
5. ใชค้  าถามท่ีกระตุน้ใหต้อบ  ใชค้  าตอบจริง ๆ ตั้งค  าถามเร้าความรู้สึก 
6. การเปล่ียนแปลง 
7. เปล่ียนแปลงความเช่ือ 
8. สร้างส่ิงใหม่จากโครงสร้างเดิม 
9. ทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูล 
10. การประเมินสถานการณ์ 
11. แสดงความคิดเห็น 
12. ฝึกคิดในการฟัง 
13. จินตนาการผา่นการฟัง 
14. คิดในมิติต่าง ๆ 

-  แปลก 
- แง่มุม 
- ไม่ซ ้ าเดิม 

 
 
 
 
 
 


