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1.ทกัษะการสังเกต : เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผสั อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง เพือ่หาข้อมูลหรือรายละเอยีดของส่ิงต่างๆ โดยไม่เพิม่ความคดิเห็น
ส่วนตัวลงไป 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ รูปร่างต่าง สีต่าง 
ข้อมูลเชิงปริมาณ หินจ านวน 5 ก้อน 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง ขยบัก้อนที ่3 ท าให้ก้อนบนพงั 



ทักษะการวัด 
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2.ทกัษะการวัด : การเลอืกและการใช้เคร่ืองมือท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ
ออกมาเป็นตวัเลขทีแ่น่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมหีน่วยก ากบัเสมอ 

ฟิสิกส์ บทนำ การใช้ไม้บรรทัด.mp4
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3.ทกัษะการจ าแนกประเภท : เป็นการแบ่งพวก หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงทีอ่ยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยใช้เกณฑ์ ความเหมอืน ความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์อย่างใด
อย่างหน่ึง 

อยู่ทั้งบนบกและในน ำ้ อยู่บนต้นไม้ อยู่บนบก อยู่ตำมทะเลทรำย 

งหูางกระดิ่ง 
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ทักษะการหาความสมัพันธร์ะหวา่งมิติกบัมิติ และมติิกบัเวลา 
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4.ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกบัมิต ิและมติิกบัเวลา: วตัถุต่างๆในโลกนีจ้ะ
ทรงตวัอยู่ได้ล้วนแต่ครองทีท่ีว่่าง การครองทีข่องวัตถุในทีว่่างน้ัน โดยทัว่ไปแล้วจะม ี
3 มติ ิได้แก่ มติยิาว มติกิว้าง และมติสูิงหรือหนา 

การบอกเงา (2มิต)ิ ของวตัถุทีเ่กดิขึน้เมือ่เห็นวตัถุ (3 มิต)ิ 
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5.ทกัษะการค านวณ: การนับจ านวนของวัตถุและการน าตัวเลขแสดงจ านวนทีนั่บได้ 
มาคดิค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลีย่ 



ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
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6.ทกัษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล : เป็นการน าผลการสังเกต การวดั 
 การทดลองจากแหล่งต่างๆ โดยการหาความถี่ เรียงล าดบั จัดแยกประเภทหรือ
ค านวณหาค่าใหม่ เพือ่ให้ผู้อืน่เข้าใจความหมาย ของข้อมูลดยีิง่ขึน้ โดยอาจเสนอใน
รูปแบบของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ วงจร กราฟ สมการและการเขียนบรรยาย 

ผเีส้ือที่โตเต็มทีแ่ล้ว  จะออกไข่ภำยใน  2-3  วนั  
ผเีส้ือเจริญมำจำกดกัแด้  ซ่ึงใช้เวลำ  7-13  วนั  
กว่ำจะเป็นผเีส้ือ  ส ำหรับตัวหนอนได้มำจำกไข่
ซ่ึงใช้เวลำ  4  วนั  ตัวดกัแด้ได้มำจำกตวัหนอน
ใช้เวลำ  35-42  วนั  ชีวติของผเีส้ือ   จะวนเวยีน
อยู่เช่นนี ้

ผเีส้ือที ่
เจริญเต็มวยั 

ตัวดกัแด้ ไข่ 

ตัวหนอน 

  2-3  วนั 
7-13  วนั 

35-42  วนั 4  วนั 



ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
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7.ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล : การเพิม่ความคดิเห็นให้กบัข้อมูลทีไ่ด้จากการ
สังเกตอย่างมเีหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาช่วย 



ทักษะการพยากรณ์ 
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8.ทกัษะการพยากรณ์ : การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการท าการทดลองโดยอาศัย
ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆ หลกัการ กฎ หรือทฤษฏีทีม่อียู่แล้วในเร่ืองน้ัน มาช่วยใน
การสรุป การพยากรณ์มสีองทาง คอื การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลทีม่ีอยู่
และการพยากรณ์นอกขอบเขตข้อมูลทีม่ีอยู่ 



ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
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9.ทกัษะการตั้งสมมตฐิาน : การคดิหาค าตอบล่วงหน้า ก่อนจะท าการทดลองโดยอาศัย 
การสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐานค าตอบที่คดิล่วงหน้าซ่ึงยงัไม่ทราบ 
หรือยงัไม่เป็นหลกัการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมตฐิาน หรือค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้า 
มักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น กบัตัวแปรตาม 
สมมตฐิานทีต่ั้งไว้อาจถูกหรือผดิกไ็ด้ ซ่ึงจะทราบภายหลงัการทดลอง หาค าตอบเพือ่
สนับสนุน หรือคดัค้านสมมุตฐิานทีต่ั้งไว้ 

“ ถ้าความยาวเชือกเพิม่ขึน้ 
แล้วเวลาในการเคลือ่นทีค่รบหน่ึงรอบจะเพิม่ขึน้” 



ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
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10.ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ : การก าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิง
ต่างๆ ( ทีอ่ยู่ในสมมตฐิานทีต้่องทดลอง) ให้เข้าใจตรงกนั และสามารถสังเกตหรือวดัได้ 

คาบ หมายถึง เวลาทีใ่ช้ในการเคลือ่นที่ครบหน่ึงรอบ 



ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
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11.ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร : การก าหนดตวัแปรเป็นการช้ีบ่งตวัแปรต้น  
ตวัแปรตาม และตวัแปรทีต้่องการควบคุมในสมมตฐิานหน่ึงๆ การควบคุมตวัแปรเป็น
การควบคุมส่ิงอืน่ๆ นอกเหนือจากตวัแปรต้น ถ้าหากไม่ควบคุมให้เหมอืนๆกนั กจ็ะท า
ให้ผลการทดลองคลาดเคลือ่น 
ตัวแปรต้น ส่ิงทีเ่ราต้องจัดให้แตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นต้นเหตุท าให้เกดิผล ทีเ่ราคาดหวงั
ว่าจะแตกต่างกนั 
ตัวแปรตาม ส่ิงทีเ่ราต้องควบคุมจัดให้เหมอืนกนัเพือ่ให้แน่ใจว่าผลการทดลองเกดิ
จากตัวแปรต้นเท่าน้ัน 
ตวัควบคุม  ส่ิงทีเ่ราต้องควบคุมจัดให้เหมอืนกนัเพือ่ให้แน่ใจว่า ผลการทดลองเกดิ
จากตัวแปรต้นเท่าน้ัน 
 



ทักษะการทดลอง 
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12.ทกัษะการทดลอง : การทดลองมี 3 ประเภท คอืการทดลองแบบแบ่งกลุ่ม 
เปรียบเทยีบ ไม่มกีลุ่มเปรียบเทยีบและลองผดิลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติการเพือ่หาค าตอบ หรือการตั้งสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
การออกแบบการทดลอง 
การปฏิบัตกิารทดลอง 
การบันทึกผลการทดลอง  



ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
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13.ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป: การตคีวามหมายข้อมูล คอื การแปล
ความหมาย หรือการบรรยาย ลกัษณะสมบัตขิองข้อมูลทีม่อียู่ 
 การลงข้อสรุป คอื การสรุปความสัมพนัธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

จำกกำรทดลองพบว่ำ….. 



ทักษะการสร้างแบบจ าลอง 
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14.การสร้างแบบจ าลอง : น าเสนอข้อมูล แนวคดิ ความคดิรวบยอดเพือ่ให้ผู้อืน่เข้าใจใน
รูปของแบบจ าลองแบบต่างๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว วสัดุ ส่ิงของ 
ส่ิงประดษิฐ์ หุ่น เป็นต้น 



ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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15.ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ : การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวเิคราะห์ 
เข้าถึง จัดการบูรณาการ วดัผลและสร้างสรรค์ข้อมูลในรูปแบบและส่ือต่างๆ รวมทั้ง
เข้าใจในบทบาทของส่ือในสังคม 


