
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 3  จํานวนจริง          เรื่อง โครงสรางของจํานวนจริง 

วิชา ค31201 ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 2 ช่ัวโมง 

                  

1. ผลการเรียนรู 

 3.  เขาใจจํานวนจริง และใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหาได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

           1)  บอกความหมายของจํานวนตาง ๆ ในระบบจํานวนจริงได (K) 

    2)  ระบุชนิดของจํานวนจริงท่ีกําหนดใหได (K) 

    3)  เขียนแผนผังแสดงระบบจํานวนจรงิได (P) 

     4)  รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (A) 

3. สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

จํานวนจริงและสมบัติของจํานวนจริง 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

4. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

     เซตของจํานวนจริงท่ีประกอบไปดวยเซตตรรกยะหรือเซตอตรรกยะ ซ่ึงสามารถระบุชนิดของจํานวนไดวาเปน

จํานวนนบั จํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ หรือจํานวนอตรรกยะ 
 

5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 2.  ความสามารถในการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 6. มุงม่ันในการทํางาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบอุปนัย (Induction) 

 

 



 

ช่ัวโมงที่ 1 

  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 3 จํานวนจริง 

 ข้ันนํา         

        1. ครูแจงผลการเรียนรูใหนักเรียนทราบ  

 2.  ครกูระตุนความสนใจของนักเรียนโดยยกสถานการณของภาพหนาหนวย จากหนังสือเรียน เพ่ือใหนักเรียน

รวมกันแสดงความคิดเห็น 

  3. ครทูบทวนควรรูกอนเรียน แลวถามคําถาม ดังนี้ 

• การแยกตัวประกอบพหุนามท่ีนักเรียนเคยไดเรียนมามีวิธีใดบาง 

• คาสัมบูรณของจํานวนเต็มมีความหมายวาอยางไร        

   4. ครกูระตุนความสนใจของนักเรียนโดยบอกถึงท่ีมาของระบบจํานวนจริง โดย ยูคลิดเปนนักคณิตศาสตรท่ี

สําคัญ และเปนท่ีรูจักกันดี ยูคลิดเกิดท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอิยิปต เม่ือราว 365 ป กอนคริสตกาล ท่ีเริ่มตน

จากการนับ 

 

ข้ันสอน                 

  1.  ครใูหนักเรียนจับคูศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียน แลวแลกเปลี่ยนความรูกับคูของตนเอง จากนั้นครูถามคําถาม 

ดังนี้ 

• ระบบจํานวนจรงิแบงออกเปนก่ีชนิด อะไรบาง 

• จํานวนตรรกยะประกอบดวยจํานวนชนิดใดบาง    

• จํานวนเต็มประกอบดวยจํานวนชนิดใดบาง 

• จํานวนตรรกยะท่ีไมเปนจํานวนเต็มประกอบดวยจํานวนชนิดใดบาง 

• จํานวนอตรรกยะประกอบดวยจํานวนชนิดใดบาง 

       2. ครสูรุปโดยเขียนโครงสรางของจํานวนจริงบนกระดาน พรอมท้ังบอกสัญลักษณแทนเซตของจํานวนตาง ๆ  

       3. ใหนักเรียนลองยกตัวอยางจํานวนตรรกยะท่ีอยูระหวางจํานวนตรรกยะสองจํานวนใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ

สมบัติความหนาแนน 

       4. ครูใหนักเรียนจับคูแลกเปลี่ยนความรูกับคูของตนเองจากนั้น ใหนักเรียนแตละคนทํา “ลองทําดู” เม่ือนักเรียนทํา

เสร็จแลวใหรวมกันเฉลยคําตอบ โดยครูตรวจสอบความถูกตอง 

 5. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ 3.1 ขอ 1 จากหนังสือเรียนหนา 114 เปนการบาน 

 

ช่ัวโมงที่ 2 

 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลย แบบฝกทักษะ 

  7. ครูทบทวนโครงสรางของจํานวนจริง  

  8.  ครูใหนักเรียนพิจารณาขอความ “Thinking Time” แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

• นักเรียนสามารถหาคาของ √4  ไดหรือไม เพราะเหตุใด 



• นักเรียนสามารถหาคาของ √−4  ไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 9. ครูสรุปจากกรอบ Thinking Time วามีจํานวนชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไมเปนจํานวนจริง เราจะเรียกวาจํานวนเชิงซอน  

ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนตอไปในระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 5 

      10. ใหนักเรียนแตละคนทํา “ลองทําดู” เม่ือนักเรียนทําเสร็จแลวใหรวมกันเฉลยคําตอบ โดยครูตรวจสอบความ

ถูกตอง 

11. ครูใหนักเรียนจับคูทําแบบฝกทักษะ ลงสมุด แลวแลกเปลี่ยนความรูกับคูของตนเอง จากนั้นรวมกันเฉลย

คําตอบโดยครูตรวจสอบความถูกตอง 

       12. ครูใหนักเรียนทําในหนังสือแบบฝกหัดเปนการบาน 

 

ข้ันสรุป  

  1. ครูถามตอบนักเรียนเพ่ือทบทวนความรูเรื่อง โครงสรางของจํานวนจริง 

2. ครูใหนักเรียนเขียนสรุปความรูรวบยอดเรื่อง โครงสรางของจํานวน ลงในสมุด 

  



 

   

7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

7.1 การประเมินกอนเรียน 

     - แบบทดสอบกอนเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 3 

       เรื่อง จํานวนจริง 

 

- ตรวจแบบทดสอบกอน 

  เรียน 

 

- แบบทดสอบกอน 

  เรียน 

 

- ประเมินตามสภาพจริง 

7.2 การประเมินระหวางการ 

     จัดกิจกรรมการเรียนรู 

     1) โครงสรางของ 

        จาํนวนจริง 

 

 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 3.1  

- ตรวจ Exercise 3.1 

 

 

- แบบฝกทักษะ 3.1  

- Exercise 3.1 

 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 2) พฤติกรรมการทํางาน 

รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     3) พฤติกรรมการทํางาน 

        กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานกลุม 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     4) คุณลักษณะอันพึง 

        ประสงค 

 

- สังเกตความมีวินัย   

  ใฝเรียนรู และมุงม่ัน 

  ในการทํางาน 

- แบบประเมิน  

  คุณลักษณะ            

  อันพึงประสงค 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

 

 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

    8.1 ส่ือการเรียนรู 

1)   หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ม.4 เลม 1 หนวยการเรียนรูท่ี 3 จํานวนจริง 

2)   แบบฝกหัดรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ม.4  เลม 1 หนวยการเรียนรูท่ี 3 จํานวนจริง  

8.2 แหลงการเรียนรู 

      1)  หองสมุด 

         2)  แหลงชุมชน 

      3)  อินเทอรเน็ต 

 9. ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 



  ขอเสนอแนะ    

        

                                                                  ลงช่ือ  .................................  

                                                                            ( ................................ ) 

                                                                ตําแหนง   ....... 

 

10. บันทึกผลหลงัการสอน 

  ดานความรู 

      

      

  ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

      

      

  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

      

      

         ดานความสามารถทางคณิตศาสตร  

      

      

  ดานอ่ืน ๆ (พฤติกรรมเดน หรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล (ถามี))  

      

      

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

  

    ปญหา/อุปสรรค 

      

      

   แนวทางการแกไข 

      

      
 



 

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคล 

หนวยท่ี 3 เรื่อง จํานวนจริง 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แลวเขียนตัวเลข 3 , 2 , 1 และ 0 ลงในชองวางท่ีตรงกับคาระดับ

คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

3  หมายถึง  ดีมาก 2  หมายถึง  ดี  1  หมายถึง  ปานกลาง  0  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

คุณลกัษณะที ่6 

ผ.1  

6.1 6.2 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       



เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

คุณลกัษณะที ่6 

ผ.1  

6.1 6.2 

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

  

หมายเหตุ 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

9. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 



 
 

 

เกณฑการใหคะแนน แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคล 

คุณลักษณะท่ี 6 มุงม่ันในการทํางาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

6.1.1 เอาใจใสตอ

การปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

6.1.2 ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ทํางานใหสําเร็จ 

6.1.3 ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางาน

ดวยตนเอง 

 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานให

ดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานให

ดีข้ึน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ  

ไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี

การงาน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

6.2.1 ทุมเททํางาน 

อดทน ไมยอทอตอ

ปญหาและอุปสรรค

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน ไมยอ

ทอตอปญหา 

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน ไมยอ

ทอตอปญหา ในการ

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน 

พยายามใหงาน

ไมขยัน อดทนในการ

ทํางาน 

 
 



 
 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ในการทํางาน 

6.2.2 พยายาม

แกปญหาและ

อุปสรรคในการ

ทํางานใหสําเร็จ 

6.2.3 ชื่นชมผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจ 

 

พยายามแกปญหา

อุปสรรคในการ

ทํางานใหงานสําเร็จ

ตามเปาหมายภายใน

เวลาท่ีกําหนด ชื่น

ชมผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 

ทํางานพยายามให

งานสําเร็จตาม

เปาหมาย ชื่นชม

ผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 

สําเร็จตามเปาหมาย 

 

  

 
 



 
 

แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของผูเรียนรายบุคคล 

หนวยท่ี 3 เรื่อง จํานวนจริง 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แลวเขียนตัวเลข 3 , 2 , 1 และ 0 ลงในชองวางท่ีตรงกับคาระดับคะแนน 

เกณฑการประเมิน 

3  หมายถึง  ดีมาก 2  หมายถึง  ดี  1  หมายถึง  ปานกลาง  0  หมายถึง  ควรปรับปรุง  

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

แผนท่ี 1 

สมรรถนะท่ี 2 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 2 

1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

 
 



 
 

 

 

หมายเหตุ 

 สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 

 สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแกปญหา 

 สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

  

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

 
 



 
 

เกณฑการใหคะแนน แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของผูเรียนรายบุคคล 

สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 คิดพ้ืนฐาน (การคิดวิเคราะห) 

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

1.  จําแนกจัด

หมวดหมู จัดลําดับ

ความสําคัญ     และ

เปรียบเทียบขอมูล    

ในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

มีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

1. จําแนกขอมูลได 

2. จัดหมวดหมูขอมูลได 

3. จัดลําดับความสําคัญ    

ของขอมูลได 

4. เปรียบเทียบขอมูลได     

ในบริบทของการดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับ

ความเปนจริง 

มีพฤติกรรมบงชี้ 3 

พฤติกรรม ในบริบทของ

การดําเนินชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับความเปน

จริง 

มีพฤติกรรมบงชี้ 2 

พฤติกรรม ในบริบทของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับ

ความเปนจริง 

มีพฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่ง หรือไมปรากฏ

พฤติกรรมใดเลย  

2. หาความสัมพันธ       

ของสวนประกอบตาง 

ๆ ของขอมูลท่ีพบเห็น

ในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ระบุความสัมพันธ          

ของสวนประกอบตาง ๆ    

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณ        

ท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ครบถวน 

ระบุความสัมพันธ            

ของสวนประกอบตาง ๆ     

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณท่ี

พบเห็นในชีวิตประจําวัน

ไดถูกตอง 

ระบุความสัมพันธ            

ของสวนประกอบตาง ๆ     

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณท่ี

พบเห็นในชีวิตประจําวัน

ได 

ไมสามารถระบุ

ความสัมพันธของ

สวนประกอบตาง ๆ   

ของขอมูล และไม

สามารถเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ ท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันได 

3.  สามารถระบุ

หลักการสําคัญ 

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

หลักการสําคัญ แนวคิด

สําคัญ หรือ ความรูท่ี

 
 



 
 

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

แนวคิดหรือความรู  ท่ี

ปรากฏในขอมูลท่ีพบ

เห็นในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ 

ท่ีพบเห็นในบริบท  ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตอง และครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ ท่ี

พบเห็นในบริบท  ของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตอง แตไมครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ ท่ี

พบเห็นในบริบท    ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตองเปนบางสวน       

และไมครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ 

ท่ีพบในบริบท       ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวันไมถูกตอง  

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 คิดข้ันสูง (การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ)  

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผาน

เกณฑข้ันต่ํา (1) 
ปรับปรุง (0) 

1. คิดสังเคราะห

เพ่ือนําไปสูการ

วางแผน

ออกแบบ 

คาดการณ

กําหนดเปาหมาย

ในอนาคต เพ่ือ

ประกอบ 

การตัดสินใจตอ

รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูล และนําขอมูลท่ี

เก่ียวของมาหลอมรวม สรุปเปนองคความรู หรือ

สารสนเทศ เพ่ือประกอบการวางแผน ตัดสินใจท่ี

เก่ียวกับการสรางผลงานของตนเอง และสังคมได 

รวบรวมขอมูล จัด

กระทําขอมูล และ

นําขอมูล            

ท่ีเก่ียวของมา

หลอมรวม     สรุป

เปนองคความรู 

หรือสารสนเทศ 

เพ่ือประกอบ 

การวางแผน 

ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับ

รวบรวมขอมูล 

จัดกระทําขอมูล 

และนําขอมูล ท่ี

เก่ียวของมา

หลอมรวมกันได

เปนผลงาน     

รวบรวมขอมูล 

จัดกระทําขอมูล 

และนําขอมูลท่ี

เก่ียวของมา

หลอมรวมกัน 

ไมได  

 
 



 
 

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผาน

เกณฑข้ันต่ํา (1) 
ปรับปรุง (0) 

ตนเองและสังคม การสรางผลงาน

ของตนเอง หรือ 

สังคมได 

2. คิดสรางสรรค 

มีจินตนาการ คิด

ในทาง บวก และ

สามารถประยุกต

สรางสรรคสิ่งใหม

เพ่ือประโยชนตอ

ตนเอง      และ

สังคม 

ใชจินตนาการเชิงบวก ในการสรางสรรคสิ่งแปลก

ใหม หรือ ประยุกตสิ่งแปลกใหม       ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ     ตอตนเอง และสังคม 

ใชจินตนาการเชิง

บวก ในการ

สรางสรรคสิ่งแปลก

ใหม หรือ ประยุกต

สิ่งแปลกใหม       

 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ     

 ตอตนเอง หรือ 

สังคม 

ใชจินตนาการเชิง

บวก ในการ

สรางสรรคสิ่ง

แปลกใหม หรือ 

ประยุกตสิ่งแปลก

ใหมได 

ใชจินตนาการ

เชิงบวก ในการ

สรางสรรคสิ่ง

แปลกใหม หรือ 

ประยุกตสิ่ง

แปลกใหมไมได 

3. คิดอยางมี

วิจารญาณ เพ่ือ

ตัดสินใจเลือก

ทางเลือกท่ี

หลากหลายโดย

ใชเกณฑท่ี

เหมาะสม 

คิดแบบองครวม รอบดาน    มีเหตุผลเชิงตรรกะ 

ตัดสินใจ 

เลือก บนพ้ืนฐานของขอมูล    ท่ีนาเชื่อถือ โดยใช

เกณฑ ท่ีถูกตองเหมาะสม ตอตนเอง และสังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน    มี

เหตุผลเชิงตรรกะ 

ตัดสินใจเลือก บน

พ้ืนฐานของขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ โดยใช

เกณฑท่ีถูกตอง

เหมาะสม ตอ

ตนเอง  หรือ สังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน มี

เหตุผลเชิงตรรกะ 

ตัดสินใจเลือกบน

พ้ืนฐานของขอมูล

ท่ีนาเชื่อถือ โดย

ใชเกณฑท่ีถูกตอง

ได 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน    มี

เหตุผลเชิง

ตรรกะ ตัดสินใจ 

เลือก บนพ้ืนฐาน

ของขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ โดยใช

เกณฑท่ีถูกตอง

ไมได 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 


