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การคิดอย่างเป็นระบบ  (Systematic  Thinking) 
รหัส 2000-7106  จ านวน  2  หน่วยกิต   เรียน  2  คาบต่อสัปดาห์  รวม  18  สัปดาห์ 

ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
********************************** 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน  การตัดสินใจ  การจัดการความเสี่ยง  และ 

การแก้ปัญหา 
3.  สามารถน าทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสินใจ  โดยพิจารณาท้ังในส่วนที่พอใจ 

และความเสี่ยง  เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและการแก้ปัญหา 
4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
3. วิเคราะห์การตัดสินใจตามขั้นตอนที่ก าหนด 
4. วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์ปัญหาตามข้ันตอนที่ก าหนด 
6. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการด าเนินชีวิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ประเภทและวัตถุประสงค์
ของค าถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์  
การวิเคราะห์การตัดสินใจ  การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการมีส่วนร่วม   
การตั้งค าถามโดยใช้การเรียนรู้เรียนรู้ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสอน 
วิชา  การคิดอย่างเป็นระบบ  (Systematic  Thinking)  รหสัวิชา 2000-7106 2-0-2 

 
สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียน จ านวนชั่วโมง 

1-2-3 1 การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

6 

4-5 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 
5-6-7 3 การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน

สถานการณ์ 
6 

8-9 4 การตัดสินใจ (Decision Making) 4 
10-11 5 กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamic) 4 
12-13 6 การมีส่วนร่วม  (Participation) 4 

14-15-16 7 การจัดการความเสี่ยง (Risk  
Management) 

6 

17-18 8 วิธีการสืบค้นและการรวบรวมข้อมูล 4 
รวม 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการสอน หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา  การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic  
Thinking)  

สอนคร้ังที ่ 1-2-3 

ช่ือหน่วย  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ช่ัวโมงรวม  6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ือหน่วย  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จ านวนช่ัวโมง 6 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของการคิด 
2. โครงสร้างทางสมองกบัการคิด 
3. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยข์าดความสามารถในการคิด 
4. คุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิด 
5. วตัถุประสงคข์องการคิด 
6. ประเภทของการคิด 
7. ประโยชน์ของการคิด 
8. การคิดอยา่งเป็นระบบ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการคิดได ้

2.  บอกโครงสร้างทางสมองกบัการคิดได ้

3.  บอกสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยข์าดความสามารถในการคิดได ้

4.  บอกคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการคิดได ้

5.  บอกวตัถุประสงคข์องการคิดได ้

6.  บอกประเภทของการคิดได ้

7.  บอกกประโยชน์ของการคิดได ้

8.  สามารถน าการคิดอยา่งเป็นระบบมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
สาระส าคัญ 
                 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน อนัเป็น
ประสบการณ์เดิม ส่ิงเร้า สภาพแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบส่งผลใหเ้กิดความคิดในการสามารถแกไ้ขปัญหา 
หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้
เกิดข้ึนได ้การคิดเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอน การคิดมีหลาย



 

ลกัษณะซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและกระบวนการในการคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนทุกคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้และ
พฒันาได ้  ดงันั้นมนุษยส์ามารถเรียนรู้ในการพฒันาการคิดไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ทกัษะและ
กระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็นทกัษะยอ่ยๆ ไดอี้กเป็นจ านวนมาก 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
       1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1 เพื่อให้
นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี
หลากหลาย        
     2. ครูแนะน าเน้ือหา และแจง้ผลการเรียนท่ีคาดหวงั
ของหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่ง
เป็นระบบ 
       3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิดคล่องและ
การคิดท่ีหลากหลาย        
 
 ขั้นด าเนินการสอน 
       1. บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบ        
2. ครูสอนเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะดา้นความมีระเบียบวนิยั 
       3. ใหท้  าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและ
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 
 
ข้ันสรุปการเรียนการสอน 
       1. สรุปสาระส าคญัโดยการซกัถามนกัเรียน 
       2. มอบหมายงานเพื่อจดัท ารายงานจากกิจกรรม
เสริมทกัษะการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ี  1.2       
       3. ประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การ
คิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

 
       1. ตอบค าถามและปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1.1 
       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นค าถามฝึกการคิด 
        
        
 
 
 
 
 
 
    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 
การเรียน 
  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 
  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม
ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์
สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                 
         
     
  1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม
หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 
      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี 
1.2  ท่ีครูมอบหมาย       
      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง 
การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 
 



 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             
              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 1.1  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี
หลากหลายและครูแนะน าเน้ือหา 
              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
              3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิด
คล่องและการคิดท่ีหลากหลาย        
       ขณะเรียน    
                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ นกัศึกษาบนัทึก
สาระส าคญัของการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (3000-1606) 
     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 
                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 การประเมินผล 
       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลง
ในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 
                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 
       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  เร่ือง การคิดและกระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบ 
        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 
       บันทกึหลงัการสอน 
                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ เน้ือหาหน่วยท่ี  1  เร่ือง  การคิดและกระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบจากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือ 
จากการประเมินผลการเรียนรู้ 
                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 



 

                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  
สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

แบบแบบฝึกหัด 
หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์ 
1. จงบอกความหมายของการคิด 
ตอบ     การคิด  หมายถึง การใชส้ติปัญญาทางสมองในการแยกแยะ ท าความเขา้ใจจากการศึกษาและมี
การน าความรู้ใหม่ท่ีไดม้ารวมกบัความรู้เดิมโดยมีการจดัระบบความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารซ่ึงเป็น
ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ เพื่อสร้างเป็นความคิด  การจ า  การจินตนาการ การคาดการณ์
ล่วงหนา้ สร้างเหตุผลเพื่อเป็นขอ้ตดัสินใจและการแกปั้ญหา ซ่ึงความคิดเห็นมีดว้ยกนัหลายมิติ มีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละคน 
2. จงบอกหน้าที่ของสมองแต่ละซีกว่ามีการควบคุมพฤติกรรมอย่างไร  อธิบายพอสังเขป 
ตอบ  1.  สมองซีกซ้าย สมองซีกซา้ยจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษยใ์น เร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ี 

1.1  การคิดในทางเดียว ( คิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง) 

1.2   การคิดวเิคราะห์ ( แยกแยะ) 

1.3   การใชต้รรกศาสตร์และการใชเ้หตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 

1.4   การใชภ้าษา มีทั้งการอ่านและการเขียน 

สรุปได้ว่า  สมองซีกซา้ยจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการใชเ้หตุผล  

การคิดวเิคราะห์ ซ่ึงเป็นลกัษณะ การท างานในสายของวชิาทางวทิยาศาสตร์ ( Sciences ) เป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากน้ีสมองซีกซา้ยยงัเป็น ตวัควบคุม การกระท า การฟัง การเห็น และการสัมผสัต่าง ๆ ของ

ร่างกายทางซีกขวา 

2.  สมองซีกขวา สมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษยใ์นเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

2.1  การคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking ) 

2.2  การคิดแบบเส้นขนาน ( คิดหลายเร่ือง แต่ละเร่ืองจะไม่เก่ียวขอ้งกนั) 

2.3  การคิดสังเคราะห์ ( สร้างส่ิงใหม่) 

2.4  การเห็นเชิงมิติ ( กวา้ง ยาว ลึก) 

2.5  การเคล่ือนไหวของร่างกาย ความรัก ความเมตตารวมถึงสัญชาติญาณ

และ 

ลางสังหรณ์ต่าง ๆ 



 

สรุปได้ว่า  สมองซีกขวา จะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์ 

จริยธรรม อารมณ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการท างานในสายของวิชาการทางศิลปศาสตร์ (Arts) เป็นส่วนใหญ่ 

และยงัเป็นตวัควบคุม การท างานของร่างกายทางซีกซา้ยดว้ย 

 
 
3. จงบอกสาเหตุทีม่นุษย์ขาดความสามารในการคิดเพราะเหตุใด 
ตอบ    1.  ขาดเหตุผล บางคร้ังอา้งเหตุผลท่ีไม่สมเหตุสมผล บางคร้ังอา้งหลกัการเหตุผลอา้งทฤษฎีจน
ลืมความเป็นจริง ทฤษฎีบางคร้ังใชใ้นทางปฏิบติัจริงแลว้ไม่คุม้ค่า 

2.  คิดไม่ได ้ไม่สามารถสร้างความรู้ ไม่สามารถคิดประดิษฐ ์สร้างสรรคผ์ลงานไดต้อ้งพึ่งพา

ผูอ่ื้น โดยเฉพาะพึ่งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศตลอดเวลา 

3.  ขาดการแยกแยะส่ิงท่ีจริงกบัไม่จริง ส่ิงท่ีเป็นกบัส่ิงท่ีน่าจะเป็น ไม่รู้วา่ส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ส่ิง

ใดเหมาะสมน่าเช่ือถือ ส่ิงใดไม่น่าเช่ือถือ 

4.  ขาดการสืบสาวราวเร่ือง ขาดการเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ รู้เร่ืองราวต่างๆรู้แต่เพียงวา่ คือ

อะไร แต่ไม่รู้วา่เป็นอยา่งไรหรือเพราะเหตุใด เช่น รู้วา่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแต่ไม่มีการสืบ

สาวราวเร่ืองวา่ เป็นอยา่งไร หรือมีสาเหตุมาจากอะไร 

5.  ขาดความรู้ ขาดขอ้มูล จึงท าใหมี้การตดัสินใจท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

6.  ขาดความรู้รอบ ขาดการไตร่ตรอง ตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล ตดัสินใจบนอารมณ์ ความรู้สึก

ความชอบส่วนตน ขาดขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

7.  ไม่มีความสามารถในการตีความ มองไม่เห็นความผดิปกติความไม่ถูกตอ้งท่ีซ่อนแฝงในส่ิง

ท่ีเห็น 

8.  ไม่มีความสามารถในการประเมินค่า  ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่มีความมัน่ใจในความคิด ไม่รู้

ถูกตอ้ง อนัเน่ืองมาจากวฒันธรรมท่ีเช่ือฟังผูใ้หญ่ รักความสงบ อ่อนนอ้มถ่อมตน  

 
4. จงบอกผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการพฒันาการคิดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ      1.  มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้ร็ว  

2.  กลา้ในการตดัสินใจและลดความกงัวลในการตดัสินใจได ้โดยสามารถเลือกตดัสินใจได้

อยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล 

3.  ท าใหมี้การวางแผนไดท่ี้ดีและประสบความส าเร็จมากข้ึน  

4.  ท าใหม้องเห็นโอกาสมากกวา่และมีทางเลือกในการตดัสินมากข้ึน  



 

5.  เกิดการพฒันาการคิดอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรคค์วามคิดไดง่้าย  

6.  ท าใหป้รับตวัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถเผชิญปัญหาได้

อยา่งเขม้แขง็ 

7. มีความรอบรู้ คิดไดก้วา้งไกล คิดอยา่งลุ่มลึกและคิดอยา่งสมเหตุสมผล  

8. สามารถรวบรวมขอ้มูลไดร้วดเร็วและสร้างวธีิปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ได้ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ตลอดจนองคก์ร หรือประเทศชาติไดม้ากข้ึน 

 
5. วตัถุประสงค์ของการคิดได้แก่อะไรบ้างจงอธิบาย 
ตอบ  วตัถุประสงคข์องการคิดประกอบดว้ย 

1. เพื่อแกปั้ญหา หรือเอาชนะปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

2. การคน้หาคาตอบในขอ้สงสัยบางประการ 

3. การสนองความตอ้งการท่ีจะมีชีวติท่ีดี มีความสุข มีความสะดวกสบายมากข้ึน 

6.  จงอธิบายประเภทของการคิด 
       6.1 การคิดแบบเช่ือมโยง (Associative  Thinking) 
ตอบ    การคิดแบบเช่ือมโยง (Associative Thinking) หรือการคิดท่ีไม่มีจุดมุ่งหมาย (Undirected  
Thinking)  เกิดจากส่ิงเร้ามากระตุน้ให้เกิดสัญลกัษณ์ในสมองแทนเหตุการณ์ หรือวตัถุต่าง ๆ เป็นการ
คิดท่ีไม่มีจุดหมาย เป็นอิสระจากการถูกก าหนดดว้ยเง่ือนไขภายนอก  ไดแ้ก่   การฝันเฟ่ือง (Fantasy) 
หรือการฝันกลางวนั (Day Dreaming)   การฝัน (Dream) หรือการฝันกลางคืน ( Night Dreaming)  การ
คิดเช่ือมโยงเสรีหรือการคิดท่ีเป็นอิสระ (Free Association Thinking)   การเช่ือมโยงควบคุม 
(Controlled  Thinking)  คิดตรงโดยท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา  (Directed  Thinking) 
        6.2 การคิดโดยตรงทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา ( Directed Thinking)  

ตอบ  การคิดโดยตรงท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ( Directed Thinking) เป็นการคิดหาเหตุผลและมี
จุดมุ่งหมาย แบ่งออกได ้2 ประเภท  ไดแ้ก่  การคิดเชิงวจิารณ์ (Critical Thinking)  เป็นการคิด
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงหรือสถานการณ์ต่าง ๆ วา่ถูกหรือผดิโดยใชเ้หตุผลประกอบ และการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)  เป็นการคิดการกระท าผลงานใหม่ ๆ ท่ีมนุษยคิ์ดและประดิษฐข้ึ์น ซ่ึงเป็น
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลเป็นลกัษณะความคิดแปลกใหม่ 
7. จงบอกประโยชน์ของการคิดมาไม่น้อยกว่า  5  ข้อ 
ตอบ      1. สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีระบบ มีหลกัการและเหตุผล ผลงานท่ีไดรั้บมีคุณภาพ  

2. สามารถพิจารณาสิงต่างๆ และประเมินผลงานโดยใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถประเมินตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

4. รู้จกัแสวงหาเลือกความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า มีความหมายและเป็นประโยชน์ 

5. ไดฝึ้กทกัษะการท างาน การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา  

8. จงบอกความหมายของของการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตอบ  การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking)   หมายถึง  การปรับวธีิคิดหรือเพิ่มวธีิคิด ใชว้ธีิคิด
หลาย ๆ  แบบในเวลาเดียวกนั แต่ตอ้งมีวธีิเลือกวธีิคิดหลกัในแต่ละสถานการณ์ มีหลกัเกณฑแ์ละ
เหตุผล 
โดยใชข้อ้มูลหลากหลายใหส้ัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม โดยตระหนกัถึงองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมี
ความสัมพนัธ์และมีหนา้ท่ีต่อเช่ือมกนัอยูเ่ป็นปฏิสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงจาก
ส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอยา่งมีเหตุมีผล เนน้การแกปั้ญหาอยา่งชาญฉลาดเพื่อใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว       
     
9.  จงบอกความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้าง 
ตอบ  ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความส าคญัดงัน้ี  

1.    ช่วยใหเ้กิดความคิดเพื่อพฒันาองคก์รในภาพรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.    ประสานงานร่วมกบับุคคลอ่ืนใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงาน

ภายใน 

3.    สามารถแกปั้ญหา ตดัสินใจ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.    แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.    เพื่อมองเห็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ

เช่ือมโยงติดต่อกนั และสามารถแกไ้ขสถานการณ์เอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. จงบอกองค์ประกอบของทฤษฎีระบบ 
ตอบ  องค์ประกอบของทฤษฎรีะบบ (Systems Theory)     ทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic  

Systems  Theory)  มี 5  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี    
 1.  ปัจจยัป้อน (Inputs)   คือ  ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคลวสัดุอุปกรณ์เงินหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

ผลิตหรือการบริการ 

2.  กระบวนการแปรรูป (Transformation Process)  จากการใชเ้ทคโนโลยแีละหนา้ท่ีใน

ทางการบริหารตวัป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูปในโรงเรียนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัครูเป็น

ส่วนหน่ึงของการแปรรูปหรือกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงท าใหน้กัเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ีมีการศึกษาซ่ึง

สามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมต่อไป 



 

3.  ผลผลิต (Output)ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์ารองคก์ารทางการศึกษาผลิต

และแจกจ่ายความรู้ 

4. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือ  สารสนเทศเก่ียวกบัผลผลิตหรือกระบวนการขององคก์าร

ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการคดัเลือกตวัป้อนระหวา่งวงจรต่อไปขอ้สารสนเทศเช่นน้ีอาจน าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 

5. สภาพแวดลอ้ม (Environment)สภาพแวดลอ้มท่ีอยูล่อ้มรอบองคก์ารไดแ้ก่ แรงผลกัดนั 

(Forces) ทั้งดา้นสังคมการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมาปะทะกบัองคก์าร 

 
 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที ่ 1  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัศึกษาเลือกท าเคร่ืองหมาย   X   ทบัตวัเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก.  การคิดเป็นการใชส้ติปัญญาทางสมองในการแยกแยะ 

ข.  การคิดเป็นการใชค้วามรู้ใหม่ในการแกปั้ญหา 

ค.  การคิดเป็นการใชจิ้ตใจในการควบคุม 

ง.  การคิดเป็นการใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจ 

2. ขอ้ใดคือ “การคิดอยา่งลึกซ้ึง” 

ก.  คิดหลากหลาย 

ข.  คิดคล่อง คิดเร็ว 

ค.  คิดอยา่งเขา้ใจถ่องแท ้

ง.  คิดอยา่งมีสมดุล 

3. สมองซีกซา้ยควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นดา้นใด 

ก.  การเห็นเชิงมิติ 

ข. การคิดสร้างสรรค์ 

ค.  การเคล่ือนไหวทางดา้นร่างกาย 



 

ง.  การใชภ้าษาทั้งการอ่านและการเขียน 

4.  “ความรัก” เป็นการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยใชส้มองส่วนใด 

ก.  สมองซีกขวา  

ข.  สมองซีกซา้ย 

ค.  สมองส่วนกลาง 

ง.  สมองส่วนหนา้ 

5.  ขอ้ใดคือสาเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยข์าดความสามารถในการคิด 

ก. ขาดเหตุผล   

ข.  ขาดความรู้ 

ค. ขาดการแยกแยะ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

6.  การเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม ใจกวา้ง  เป็นธรรม และมีความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบติัต่อการ

พฒันาในการคิดขอ้ใด 

ก.  ดา้นสังคม 

ข. ดา้นบุคลิกภาพ 

ค. ดา้นสติปัญญา 

ง. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

7.  การฝันในขณะท่ียงัต่ืนอยูโ่ดยรู้ตวัเรียกวา่ 

ก. Day  

ข. Fantasy  

ค. Night  Dream  

ง. Dream 

              8.  การคน้หาขอ้สงสัยในบางประการคือขอ้ใด 

ก. สาเหตุของการคิด 

ข. วตัถุประสงคข์องการคิด 

ค. ประเภทของการคิด 

ง. การพฒันาการคิด 

               9. การคิดสร้างสรรคเ์กิดจากขอ้ใด 



 

ก. คน้พบส่ิงใหม่ 

ข. คิดแปลกใหม่ 

ค. การคิดท่ีน าไปปฏิบติัจริงได ้

ง. ถูกทุกขอ้ 

      10.  ขอ้ใดคือการคิดหาเหตุผลในการหาค าตอบจากหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยู ่

          ก.  การคิดเชิงวิจารณ์ 

          ข.  การคิดสร้างสรรค์ 

          ค.  การคิดแบบอุปมาน 

          ง.  การคิดแบบอนุมาน 

11.  ประโยชน์ของการคิดขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก.  สามารถประเมินตนเองและผูอ่ื้นได ้

ข.  สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

ค.  สามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

ง. สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 

12.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก.  การคิดอยา่งเป็นระบบตอ้งละเอียดรอบคอบ 

ข.  การคิดอยา่งเป็นระบบตอ้งมองในภาพรวมเช่ือมโยงกนั 

ค.  การคิดอยา่งเป็นระบบเป็นการคิดท่ีมีกระบวนการค่อนขา้งมาก 

ง.  การคิดอยา่งเป็นระบบตอ้งมีความชดัเจน 

13.  การคิดอยา่งเป็นระบบมีผลดีต่อองคก์รคือขอ้ใด 

ก.  พนกังานเพิ่มข้ึน 

ข.  องคก์รเกิดการพฒันาในภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค.  ผลก าไรมากข้ึน 

ง.  แกไ้ขปัญหาในการผลิตได ้

14.  “การคิดอยา่งมีแบบแผน (Pattern)” คือความคิดเป็นระบบขอ้ใด 

ก. คิดแบบสมดุล 

ข.  คิดแบบมีความหลากหลาย 

ค.  คิดแบบมีความคงท่ีแน่นอน 



 

ง.  คิดอยา่งมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 

15. “ผลก าไร/ขาดทุน” เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบขอ้ใด 

              ก.  ปัจจยัน าเขา้ 

              ข.  กระบวนการ 

              ค.  ขอ้มูลยอ้นกลบั 

              ง.  ผลผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการสอน หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic  
Thinking)  

สอนคร้ังที ่ 4-5 

ช่ือหน่วย  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ ช่ัวโมงรวม  4 

ช่ือเร่ืองหรือช่ือหน่วย  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ จ านวนช่ัวโมง 4 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

2. องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

3. กระบวนของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

4. วธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

5. ขั้นตอนการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

6. ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้
2.  อธิบายองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้

3.  บอกกระบวนของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

4.  บอกวธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

5.  อธิบายขั้นตอนการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้

6.  บอกประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

7.  สามารถน าการคิดอยา่งอยา่งมีวจิารณญาณมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
สาระส าคัญ 

      การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นหลกัการคิดประเภทหน่ึงท่ีเนน้กระบวนการพิจารณาและประเมิน
ขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคิดทุกดา้นอยา่งรอบคอบ   โดยใชห้ลกัเหตุผลจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ี
เหมาะสมหรือดีท่ีสุด  เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจหรือประเมินหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ  ซ่ึงการฝึกคิดอยา่งมี
วจิารณญาณอยูเ่สมอ  จะท าใหผู้เ้รียนรู้จกัใชเ้หตุผลพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ  ยอ่มท าใหเ้ป็นคนใจ
กวา้ง  ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตนได ้  นอกจากน้ียงัรู้จกัการหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยการคน้หา
ความรู้  ท าใหเ้ป็นคนมีความรู้อยา่งกวา้งขวาง    ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีนกัเรียนสามารถน ากระบวนการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้



 

 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 

 
       1. ตอบค าถามและปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  2.1 
       2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นค าถามฝึกการคิด 
    1. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบ 
การเรียน 
  2. ส่งงานเพื่อตรวจตามก าหนด 
  3. มีพฒันาการแต่งกายเรียบร้อยถูกตอ้งตาม
ระเบียบของสานศึกษา และคุณธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น  ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์
สุจริต  และความตรงต่อเวลา  เป็นตน้                    
  1. ร่วมสรุปเน้ือหาโดยตอบขอ้ซกัถามตาม
หวัขอ้ท่ีครูก าหนด 
      2. น าเสนอผลงานจากกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี/
2.2  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย       
      3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  2   
เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 
 
 
 
 



 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
        ก่อนเรียน                             
              1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกิจกรรมท่ี 2.1  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการคิด การคิดคล่องและการคิดท่ี
หลากหลายและครูแนะน าเน้ือหา 
              2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
              3. โดยน าประเด็นค าถามฝึกการคิดมาใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด การคิด
คล่องและการคิดท่ีหลากหลาย        
       ขณะเรียน    
                 1.  ครูบรรยายเน้ือหา  หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  นกัศึกษาบนัทึกสาระส าคญัของการ
เรียนการสอนของครูผูส้อน 

   2. แบบฝึกหดั  หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรม 

                  1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการคิดอยา่งเป็นระบบ (3000-1606) 
     2. ส่ือน าเสนอ Power Point  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
                  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 
                  3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                  4. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 การประเมินผล 
       ก่อนเรียน     1. การประเมินพฤติกรรมจิตพิสัยฯ รายบุคคล และการเช็คการเขา้เรียนของนกัศึกษาลง
ในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 
                            2. การประเมินผลก่อนเรียน    เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 
       ขณะเรียน     1. การสังเกตและประเมินดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
                             2. การประเมินผลจากการตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
        หลงัเรียน      1. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน เกณฑผ์า่น  50% ข้ึนไป 
       บันทกึหลงัการสอน 
                  ผลการใช้แผนการสอน   นกัศึกษามีความเขา้ใจ หน่วยท่ี  2   เร่ือง  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
จากการน าเขา้สู่บทเรียนของครูผูส้อนโดยการสอบถามจากผูเ้รียนหรือจากการประเมินผลการเรียนรู้ 
                  ผลการเรียนของนักเรียน    นกัศึกษามีความเขา้ใจการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผูส้อน 
                  ผลการสอนของครู     ประสิทธิภาพในการสอนของครูไดผ้ลดี  โดยวดัจากการซกัถาม  
สาระส าคญัโดยสรุปและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถามได ้และการประเมินผลการเรียนรู้ 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่ 2  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking)   

 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัศึกษาเลือกท าเคร่ืองหมาย   X   ทบัตวัเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1. ขอ้ใดความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ก.  การคิดท่ีใชก้ารเหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรอง 

ข. การคิดท่ีมีประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

ค. การคิดท่ีเป็นการใชค้วามรู้ใหม่ในการแกปั้ญหา 

ง. การคิดใชอ้ารมณ์ความรู้สึกในการตดัสินขอ้มูล 

2.  ลกัษณะของบุคคลท่ีมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณคือขอ้ใด 

ก.  ก าหนดประเด็นปัญหาจากขอ้มูลโฆษณาชวนเช่ือ 

ข. สรุปขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผล 

ค. เขา้ใจในขอ้มูลอยา่งถ่องแท ้

ง. มีการตดัสินปัญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 

3.  ขอ้ใดเป็นส่วนส าคญัของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ก. การระบุประเด็นปัญหา 

ข. การรวบรวมขอ้มูล 

ค. การตั้งสมมติฐาน 

ง. การลงขอ้สรุป 

4.  “การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล”คือขอ้ใดของกระบวนการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ 

ก.  การรวบรวมขอ้มูล 

ข. การจดัระบบขอ้มูล 

ค. การนิยามปัญหา 

ง. การประเมินสรุปอา้งอิง 

5.  วธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณคือขอ้ใด 

ก. ตั้งเป้าหมายในการคิด 

ข. ชัง่น ้าหนกัผลไดผ้ลเสียทั้งในระสั้นและระยะยาว 



 

ค. ประเมินทางเลือก 

ง. ถูกทุกขอ้ 

ใหน้กัศึกษาอ่านบทความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี  6-7 

“ในปัจจุบนัพื้นท่ีทางภาคเหนือและภาคกลางบางส่วนจะแหง้แลง้และเกิดไฟป่าเป็นบริเวณ 

กวา้ง ท าใหส่้งกระทบผลต่อพื้นท่ีป่าลดลง รวมถึงสัตวป่์าลดนอ้ยลงไปดว้ย  ซ่ึงแนวทางในการป้องกนั

ท่ีสามารถท าไดใ้นปัจจุบนัคือ การรณรงคไ์ม่ใหมี้การเผาหญา้หรือป่า การท าแนวกั้นไฟป่า ภยัแลง้กบั

ไฟป่ามกัมาคู่กนัเสมอ” 

6. จากบทความประเด็นปัญหาหลกัคือขอ้ใด 

ก.  ปัญหาภยัแลง้ 

ข. ปัญหาการตดัไม ้

ค. สัตวป่์าลดลง 

ง. การรณรงค ์

7.  “ภยัแลง้กบัไฟป่ามกัมาคู่กนัเสมอ”  สามารถสรุปเป็นหลกัการจริงไดคื้อขอ้ใด 

ก. การเผาหญา้สามารท าให้เกิดไฟป่าได ้

ข. ลมพดัสามารถท าใหไ้ฟไหมเ้ร็วยิง่ข้ึน 

ค. ถา้สภาพอากาศแหง้แลง้จะท าใหเ้กิดไฟป่าไดง่้าย 

ง. ใบไมแ้หง้เป็นเช้ือเพลงอยา่งดี 

8. “การไตร่ตรองถึงผลไดผ้ลเสียรวมทั้งคุณและโทษ” คือขอ้ใดของการฝึกการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ 

ก.  การสังเกต 

ข. การสรุปขอ้มูล 

ค. การคาดคะเนค าตอบ 

ง. การจดัท าขอ้มูล 

9. การคิดสร้างสรรคเ์กิดจากขอ้ใด 

ก.  คิดแปลกใหม่ 

ข. คน้พบส่ิงใหม่ 

ค. การคิดท่ีน าไปปฏิบติัจริงได ้

ง. ถูกทุกขอ้ 



 

10.  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานส าคญัของขอ้ใด 

ก. กระบวนการท างาน 

ข. การพฒันาความคิด 

ค. การมีส่วนร่วม 

ง. การด าเนินงานในหนา้ท่ี 

11.  ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก.  มัน่ใจในการเผชิญปัญหาในลกัษณะต่าง ๆ 

ข. เป็นผูท่ี้มีใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ค. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่มีความจ าเป็นในชีวติประจ าวนั 

ง. เกิดทกัษะในการส่ือสาร 

ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความและตอบค าถามขอ้ท่ี 12-15   

 “ต านานเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีท่ีมาจากการบอกเล่าดว้ยปากสืบต่อกนัมานานแลว้จึง

รวบรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภายหลงั  ต านานมีจ านวนมากและมีในทุกภาคของประเทศไทยมี

เน้ือหาเก่ียวกบัศาสนา  ปูชนียสถาน  ปูชนียวตัถุ ก าเนิดบา้นเมือง  ฯลฯ  เช่น  ต านานพระธาตุ

พนม  ต านานพระแกว้มรกต  ต านานปราสาทหินพิมาย  เป็นตน้  ต านานมกัจะมีนิทาน  นิยายหรือเร่ือง

เหลือเช่ือแทรกอยูแ่ละมีความคลาดเคล่ือนในเร่ืองเวลาเพราะเล่าต่อ ๆ กนัมา  เม่ือจะน ามาใชอ้า้งอิง

ตอ้งสอบทานกบัหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรอ่ืน ๆ” 

 12.  กรณีใดเป็นประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
             ก.  ต านานเป็นหลกัฐานท่ีมีความคลาดเคล่ือน 
             ข.  ต านานเป็นหลกัฐานท่ีมีรายละเอียดมาก 
             ค. ต านานเป็นหลกัฐานท่ีเกิดจากการจดบนัทึก 

                         ง.  ต านานเป็นหลกัฐานท่ีมีอายเุก่าแก่ 
  13.  ขอ้ใดเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

                         ก.  ความเป็นมาของกู่กาสิงห์ 
      ข.  ค  าบอกเล่าของชาวนครพนม 

            ค.  ภาพเขียนสีท่ีผาแตม้ 
        ง. ประวติัของทา้วทา้วสุรนารี 

   14.  เพราะเหตุใดจึงมีนิทาน  นิยายหรือเร่ืองเหลือเช่ือแทรกอยูใ่นต านาน 
             ก.  เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี 
             ข.  เพื่อไม่ใหผู้ฟั้งเบ่ือหน่าย 



 

             ค.  เพื่อเอาไวห้ลอกเด็ก 
             ง.  เพื่อใหค้นจดจ าไดง่้าย 
    15.  จากขอ้ความน้ีสามารถสรุปไดว้า่อยา่งไร 
             ก.  ต านานเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเนน้ความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ 

                          ข.  ต านานเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ 
             ค.   ต านานเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีใชอ้ธิบายเหตุการณ์ในอดีต  
             ง.   ต านานเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีใชบ้อกท่ีอยูข่องคนไทย 

 
 

 


