
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ัน 1 ต้ังช่ือ/สร0างชุมชน 

กิจกรรมท่ี 1.1 การต้ังกลุ;ม 

ช่ือกลุ)ม การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ 5 Steps (CODEC) 

ลักษณะกลุ)ม       (    )   ตามช)วงช้ัน  (     )   ตามกลุ)มสาระ 

   (    )   คละช)วงช้ัน  (     )   คละกลุ)มสาระ 

   (ü)   คละช)วงช้ัน และกลุ)มสาระ 

   (    )   อ่ืน ๆ ............................................................................................................. 

กิจกรรมท่ี 1.2 สมาชิกกลุ;ม 

1) ช่ือ-นามสกุล นางสาวสุทธิพร  กTอนสิน    ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

2) ช่ือ-นามสกุล นางสาวก่ิงกาน  กองแสง    ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

3) ช่ือ-นามสกุล นางสาวพัชราภรณ_  จันทร_ตาธรรม  ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

4) ช่ือ-นามสกุล นายอภินันท_  สุขโสม    ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

5) ช่ือ-นามสกุล นายอุรุพงษ_  วิทยาพูล    ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

6) ช่ือ-นามสกุล นายประทีป  คำเรืองฤทธ์ิ   ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

7) ช่ือ-นามสกุล นางสาวทิพยรัตน_    ต๊ิบยอง นักศึกษาฝkกประสบการณ_วิชาชีพครู 

 

กิจกรรมท่ี 1.3 บทบาทสมาชิก / โครงสร0างกลุ;ม 

 Teacher Model (หัวหน0า) นางสาวสุทธิพร  กTอนสิน  ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

พิเศษวิธีการเลือก มีประสบการณ_ในการเขTาร)วม กิจกรรมการเรียนรูTทางวิชาชีพ และเปmนผูTมีความรูTเรื่อง

ศาสตร_การสอน 

ผู0บันทึกกลุ;ม (เลขาฯ) นางสาวทิพยรัตน_  ต๊ิบยอง    นักศึกษาฝkกประสบการณ_วิชาชีพครู 

วิธีการเลือก มีความสามารถในการจับประเด็นสำคัญ และเขียนส่ือสารไดTอย)างชัดเจน 

 ที ่ปรึกษาทางวิชาการ (Expert) นางสาวสุดาภรณ_  สืบสุติน  และ นางสาวพิชญา  คำปqน  

ศึกษานิเทศก_ สพม.เขต 35 วิธีการเลือก มีความเชี่ยวชาญดTานการสอน และเชี่ยวชาญดTานการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรูT 

ผู0สะท0อน (Mentor) นางสาวพัชราภรณ_  จันทร_ตาธรรม  ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

พิเศษ วิธีการเลือก มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการจัดการเรียนรูTและวิชาชีพครู 

คู;พัฒนา (Buddy) นายประทีป  คำเรืองฤทธ์ิ ตำแหน)งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ วิธีการเลือก 

มีประสบการณ_ท่ีเก่ียวขTองกัน และมีปqญหาใกลTเคียงกัน 

 

 



ข้ัน 2 ประเด็นปdญหา / ความต0องการพัฒนา 

กิจกรรม 2.1 สุนทรียสนทนาเร่ืองราว (Story) เก่ียวกับผู0เรียน (ของตนเอง) 

ด0านท่ีดี ด0านท่ีควรแก0ไข 

- เขTาเรียนสม่ำเสมอ 

- ไม)หยอกลTอกันเวลาเรียน 

- ใชTเทคโนโลยีเก)ง 

- ปฏิบัติกิจกรรมไดTดี 

 

- ขาดทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

- ไม)สามารถแกTปqญหาเฉพาะหนTาไดT 

- ขาดทักษะในการทำงานเปmนทีม 

- ขาดความรูTเท)าทันส่ือและเทคโนโลยี 

- ขาดทักษะการคิดรวบยอด 

- ขาดทักษะการคิดคำนวณ 

กิจกรรม 2.2 ประเด็นปdญหาร;วมของสมาชิกกลุ;ม 

ด0านท่ีดี ด0านท่ีเปjนปdญหาร;วม (1 เร่ือง) 

- ใชTเทคโนโลยีเก)ง - ขาดทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

 

 

กิจกรรม 2.3 คำบรรยาย สาเหตุของปdญหา 

ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณกระบวนการคิดที่ใชTเหตุใชTผลพิจารณาไตร)ตรองอย)างรอบคอบ โดย

การศึกษาขTอมูล หลักฐาน แยกแยะขTอมูลว)าขTอมูลใดคือ ขTอเท็จจริง ขTอมูลใดคือความคิดเห็น ตลอดจน

พิจารณาความน)าเชื่อถือของขTอมูล แลTวตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปqญหา และสามารถหาแนวทางแกTไข

ปqญหานั้น ๆ ไดT กระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ จะนำไปสู)การคิดตัดสินใจอย)างรอบคอบ เพื่อใหTเห็นว)า

เรื่องใดควรเชื่อหรือไม)ควรเชื่อ สิ่งใดควรทำหรือไม)ควรทำ เพราะเหตุใด ผูTที่มีความคิดอย)างมีวิจารณญาณจะ

เปmนคนใจกวTาง ยอมรับฟqงความคิดเห็นของผูTอื่นอย)างมี เหตุผล ไม)ยึดความคิดเห็นของตนเองเปmนหลัก ก)อน

ตัดสินใจอย)างใดตTองมีขTอมูลหลักฐานเพียงพอ และสามารถเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองไดT 

 

 

 



ข้ัน 3 ร;วมกันหาแนวทางแก0ปdญหา 

ช่ือเร่ือง (ปdญหา/ความต0องการท่ีกลุ;มเลือก) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

กิจกรรม 3.1 เร่ืองเล;าเร0าพลัง 

 ประสบการณmของสมาชิกท่ีใช0ในการแก0ปdญหาน้ี 

1. การสอนโดยใชTโครงงาน  โดยฝkกใหTนักเรียนไดTเรียนรูTการทำงานเปmนทีมเผชิญปqญหาและ

แกTไขปqญหาอย)างมิวิจารณญาณ 

2. การสอนโดยการทดลอง  โดยใหTนักเรียนไดTทำตามแบบและกระบวนการตามธรรมชาติ

วิชานักเรียนถูกกระตุTนใหTคิดวิเคราะห_แยกแยะโดยใชTวิจารณญาณ 

3. การสอนโดยการสาธิต  กระตุTนใหTนักเรียนสืบเสาะหาขTอมูลโดยเพ่ิมความยุ)งยาก  พัฒนา

ความคิดระดับสูงไดT ตTองพัฒนาจากง)ายไปหายาก 

4. การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านเสTนทางการเรียนรูT  5 Steps (CODEC) 

 สรุปประสบการณmท่ีกลุ;มมีแล0ว 

การสอนโดยสรTางความอยากรูT อยากเห็น  โดยตTองไดTรับการกระตุTนย่ัวยุ โดยใชTส่ือ คำถาม

กิจกรรมและเทคนิคท่ีหลากหลาย 

 ประสบการณmท่ีกลุ;มต0องการแสวงหาเพ่ิมเติมมาใช0แก0ปdญหา 

การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC) 

 

กิจกรรม 3.2 บทสะท0อนคิดก;อนการแก0ปdญหา (BAR) 

 แนวทางแก0ปdญหาท่ีผ;านมา ข0อใดมีแนวโน0มประสบความสำเร็จด0วยดี 

สอนโดยการใชTเทคนิคถาม-ตอบ  โยงเหตุและผล วิจารณ_ และ สรุป 

 แนวทางแก0ปdญหาท่ีผ;านมา ข0อใดมีแนวโน0มสภาพปdญหายังคงอยู; 

การสอนโดยเพิ่มความยุ)งยากซับซTอน ความยุ)งยากซับซTอนจะทำใหTเกิดการพัฒนา ความคิด

ระดับสูงไดT ตTองพัฒนาจากง)ายไปหายาก กิจกรรมท่ีใชTและระดับความยากง)ายตTอง สอดคลTองเหมาะสมกับเด็ก

นักเรียนแต)ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ัน 4 ออกแบบกิจกรรม / วิธีการ / นวัตกรรม 

กิจกรรม 4.1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบ / วิธีการ/ กระบวนการ/ นวัตกรรม/ หลักวิชาการ / ช่ือรูปแบบ / 

วิธีการ/ กระบวนการ / นวัตกรรม/หลักวิชาการ ท่ีกลุ;มเลือก 

การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC Model)  

 

ลักษณะนวัตกรรม/วิธีการ คือ 

การปฏิบัติ     กระบวนการคิดวิจารณญาณ   กระบวนการทางวิทยาศาสตร_   

สังเกต-รับรูT  สังเกต     สังเกตขTอปqญหา 

ทำตามแบบ  อธิบาย     ต้ังสมมุติฐาน 

ทำเองโดยไม)มีแบบ รับฟqง       รวบรวมขTอมูล 

ฝkกจนชำนาญ    เช่ือโยงความสัมพันธ_    วิเคราะห_ขTอมูล 

เสริมแรง  วิเคราะห_-สรุป    สรุปผล 

 

เหตุผลความเหมาะสม/ความสอดคล0อง/ความเปjนไปได0 ท่ีตัดสินใจเลือก 

การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC Model) 

 

กิจกรรม 4.2 การออกแบบกระบวนการ / นวัตกรรม ใหม; 

 โดยนำประสบการณ_ (เดิม) กับหลักวิชาการ เขียนเปmนแนวทางเลือกใหม) คือ 

การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC  modele) 

Step 1  C ข้ันสังเกตรับรูTภูมิหลัง  เรTาความสนใจ(Checking Background ) 

Step 2  O ข้ันทำตามแบบ(ปฏิบัติจนชำนาญ) (On  Pattern) 

Step 3  D ข้ันออกแบบและทำตามแบบตามจินตนาการของตนเอง(สรTางส่ิงใหม)  (Designation) 

Step 4  E ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูTระหว)างผูTเรียน+เสริมแรง (Elaboratoin) 

Step 5  C ข้ันสรุปองค_ความรูT/ การวัดประเมินผลความรูT (Conclusion) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ช้ัน 5 แลกเปล่ียน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

กิจกรรม 5.1 ข0อเสนอแนะ/ความเห็นผู0เช่ียวชาญหรือผู0มีประสบการณm 

 ช่ือผูTเช่ียวชาญ (Expert)  

- นางสาวสุดาภรณ_  สืบสุติน  และ นางสาวพิชญา  คำปqน  ศึกษานิเทศก_ สพม.ลป.ลพ. 

 ความเห็นของผู0เช่ียวชาญ เก่ียวกับกระบวนการแก0ปdญหา ท่ีออกแบบใหม; 

ย้ำเนTนกระบวนการ ขTอท่ี 3 ใหTออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูTใหTชัดเจนเพื่อแสดงใหTเห็น

ว)าเด็กมีหรือเกิดกระบวนการคิดแลTวค)อยเชื่อมไปยังชิ้นงานและการวัดประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาทางดTานการคิดอย)างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนเปmนรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา

ผูTเรียนใหTเกิดทักษะการคิดท่ีเปmนองค_ประกอบของกระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ  

 สรุปความเห็นของผู0เช่ียวชาญผสานกับความเห็นของกลุ;ม   

ออกแบบการจัดการเรียนรูTใหTบ)งชี้ใหTไดTว)าเด็กเกิดกระบวนการคิดอย)างมีวิจารณญาณ และ

การวัดผลควรใชTวิธีการท่ีหลากหลายไม)ควรใชTแบบขTอสอบอย)างเดียว  

กิจกรรม 5.2 การเขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

1) ช่ือนวัตกรรม/กระบวนการ การพัฒนากระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 

Steps (CODEC  Model) 

2) วัตถุประสงคm เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC  

modele) 

3) ทฤษฏีการเรียนรู0หรือหลักการของการจัดการเรียนรู0ท่ีนำมาใช0 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

4) นวัตกรรม/กระบวนการเรียนรู0/ข้ันตอนการจัดกิจกรรมท่ีจะนำมาใช0 

การสอนทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผ)านกระบวนการ  5 Steps (CODEC  modele) 

Step 1  C ข้ันสังเกตรับรูTภูมิหลัง  เรTาความสนใจ(Checking Background ) 

Step 2  O ข้ันทำตามแบบ(ปฏิบัติจนชำนาญ) (On  Pattern) 

Step 3  D ข้ันออกแบบและทำตามแบบตามจินตนาการของตนเอง (สรTางส่ิงใหม)  

(Designation) 

Step 4  E ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูTระหว)างผูTเรียน+เสริมแรง (Elaboratoin) 

Step 5  C ข้ันสรุปองค_ความรูT/ การวัดประเมินผลความรูT (Conclusion) 

 

 

 

 

 

 


