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คณิตศาสตร ์
ความรู้ความจ า   ครอบคลุมถงึขอ้เทจ็จรงิ กระบวนการ และแนวคดิทางคณติศาสตรท์ีน่กัเรยีนตอ้งรู ้ 
มพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้งันี้ 

1. ความรู ้(Recall) รูบ้ทนิยาม  ศพัทเ์ฉพาะ และสญักรณ์ 
2. ความจ า (Recognize) จ าเนื้อหาเรือ่งรปูทรง จ านวน และนิพจน์ (ทศนิยม

และเศษส่วนทีเ่ท่ากนั ความแตกต่างของรปูทรง
ทางเรขาคณติ) 

3. การค านวณ (Compute) ใชก้ระบวนการบวก ลบ คณู หาร ในการค านวณ
จ านวนจรงิ เศษส่วน ทศนิยม และจ านวนเตม็ 

4. การเรยีกใชข้อ้มลู (Retrieve) การเรยีกใชข้อ้มลูจากกราฟ ตาราง หรอื
แหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

5. การวดั (Measure) ใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประมาณค่า 
 

การประยกุต์ใช้ความรู้  เน้นใหน้กัเรยีนประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในการแกป้ญัหาหรอืตอบ
ค าถาม มพีฤตกิรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 

1. การเลอืก (Select) เลอืกกระบวนการในการน ามใชใ้นการแก้ปญัหา 
2. การจดักระท าและการอธบิาย 

(Represent) 
แสดงขอ้มลูทางคณติศาสตร ์เพื่อมาใชอ้า้งองิ 

3. แบบรปู (Model) รปูแบบหรอืสมการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 
4. การน าไปปฏบิตั ิ(Implement) การแกป้ญัหาคณติศาสตรท์ีใ่หน้กัเรยีนแสดงดดย

การวาดภาพ 
5. การแกป้ญัหาทัว่ไป (Solve Routine 

Problems) 
การแกป้ญัหาทัว่ไป เช่น การเปรยีบเทยีบขอ้มลูใน
ตาราง 

 

การใช้เหตผุล   เป็นการแกป้ญัหาโดยการรวมเอาปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  ปญัหาทีซ่บัซอ้น  และการ
แกป้ญัหาหลายขัน้ตอน  มพีฤตกิรรมการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห ์(Analyze) ก าหนดและบรรยาย หรอืใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปร หรอืปญัหาทางคณติศาสตร ์

2. การสรุป (Generalize) สรปุผลการคดิทางคณติศาสตรแ์ละการแก้ปญัหา 
3. การสงัเคราะห ์(Synthesize/Integrate) รวบรวมกระบวนการในการแกป้ญัหาหรอืหาค าตอบ 
4. การตดัสนิเพื่อยนืยนัค าตอบ (Justify) การตดัสนิเพื่อยนืยนัค าตอบทัง้ทีเ่ป็นค าตอบทีถู่กและ

ค าตอบทีผ่ดิโดยอา้งองิผลหรอืสมบตัทิางคณติศาสตร ์
5. การแกป้ญัหาทีไ่มเ่คยพบ (Solve Non-

routine Problems) 
การแกป้ญัหาทีม่กีารประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
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วิทยาศาสตร ์
ความรู้ความเข้าใจ  เป็นความรูค้วามเขา้ใจทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร ์ขอ้มลู แนวคดิ 
เครือ่งมอื และกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ นกัเรยีนสามารถเรยีกคนืขอ้มลูทีถู่กตอ้งหรอืจดจ าไดแ้ละมี
ความรูเ้กี่ยวกบัค าศพัท ์ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู สญัลกัษณ์ หน่วยและกระบวนการและสามารถเลอืกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ และเครือ่งมอืวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. ความรูค้วามจ า (Recall/Recognize) การระบุขอ้มลูจากขอ้เทจ็จรงิ ความสมัพนัธ ์
กระบวนการและแนวคดิทางวทิยาศาสตรไ์ด้
ถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น ระบุคุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัเิฉพาะของสิง่มชีวีติ สาร และ
กระบวนการ 

2. การนิยาม (Define) การระบุความหมายสิง่ทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรไ์ด ้
เช่น การจ าไดแ้ละใชค้ าศพัท ์สญัลกัษณ์ ค ายอ่ 
หน่วยวดัและเครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสม 

3. การอธบิาย (Describe) อธบิายถงึสิง่มชีวีติ ลกัษณะทางกายภาพของสาร 
และกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีแ่สดงถงึความรู้
เกีย่วกบัคุณสมบตั ิโครงสรา้ง หน้าทีแ่ละ
ความสมัพนัธ ์

4. การยกตวัอยา่ง (Illustrate with Example) มตีวัอยา่งประกอบหรอืสะทอ้นขอ้เทจ็จรงิและ
แนวคดิไดเ้หมาะสม เช่น ระบุหรอืยกตวัอยา่งได้
เหมาะสมจากแนวคดิทัว่ๆ ไป 

5. การใชเ้ครือ่งมอืและกระบวนการ (Use 
Tool and Procedure) 

บรรยายความรูท้ีม่เีกีย่วกบัการใชว้สัดุ อุปกรณ์และ
เครือ่งมอืขัน้ตอน เครือ่งประดษิฐ ์และเครือ่งมอืวดั 

 

การประยกุต์ใช้ความรู้   เป็นความสามารถในการเปรยีบเทยีบ การเทยีบเคยีงและการจดัประเภทที่
เกดิจากขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์และใชค้วามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลกัการในการหา
ค าตอบของปญัหา หรอืการสรา้งค าอธบิาย ในการสรา้งค าอธบิายนกัเรยีนควรจะสามารถใชแ้ผนผงั 
แผนภาพ หรอืแบบจ าลอง เพื่อประกอบการอธบิายโครงสรา้งหรอืความสมัพนัธ ์และแสดงการรูใ้น
แนวคดิทางวทิยาศาสตร ์

1. การเปรยีบเทยีบ/การเทยีบเคยีง/การ
จดัจ าแนกประเภท 
(Compare/Contrast/Classify) 

ระบุหรอือธบิายความเหมอืนและความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มของสิง่มชีวีติ สาร หรอืกระบวนการ เช่น 
การจ าแนก การจดัประเภท หรอืก าหนดความเฉพาะ
ของสาร สิง่มชีวีติและกระบวนการตามคุณลกัษณะ
และสมบตั ิ
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2. การใชแ้บบจ าลอง (Use Model) การใชแ้ผนผงัหรอืแบบจ าลองอธบิายความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์โครงสรา้ง 
ความสมัพนัธ ์กระบวนการ ระบบหรอืวงจรของ
สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ เช่น สายใยอาหาร วงจรไฟฟ้า 
วฎัจกัรน ้า พลงังานแสดงอาทติย ์และโครงสรา้ง
อะตอม 

3. ความสมัพนัธ ์(Relate) ความรูเ้กี่ยวกบัความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและไม่มี
ชวีติทีเ่กดิจากการสงัเกตพบ หรอืคุณสมบตัิ
พฤตกิรรมทีอ่้างองิ 

4. การตคีวามจากขอ้มลู (Interpret 
Information) 

การแสดงขอ้มลู ตาราง หรอืกราฟฟิคจากแนวคดิทาง
วทิยาศาสตร ์

5. การหาขอ้สรปุ (Find Solution) การระบุหรอืใชส้มการแสดงความสมัพนัธท์าง
วทิยาศาสตรห์รอืสตูรค านวณหาขอ้มลูเชงิปรมิาณและ
คุณภาพเพื่ออธบิายแนวคดิ 

6. การอธบิาย (Explain) บ่งชีแ้ละอธบิายสิง่ทีส่งัเกตพบหรอืการเกดิ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิโดยแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรู ้ความเขา้ใจภายใตแ้นวคดิ กฎ หรอืทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร ์
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การใช้เหตผุล   เป็นการใชเ้หตุผลและการวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ ทีม่ากกว่าปญัหาหรอื
สถานการณ์ใหม่ๆ  ทีไ่มเ่คยชนิ ในบรบิททีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ และมปีญัหาทีม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้นกว่าทีเ่คยพบ
เป็นประจ า จุดประสงคห์ 

1. การวเิคราะห ์
(Analyze/Solve Problems) 

วเิคราะหป์ญัหาดว้ยการอธบิายถงึความเชื่อมโยง แนวคดิ และ
ขัน้ตอนการวเิคราะหป์ญัหา การพฒันาและอธบิายแนวทางการ
แกป้ญัหา 

2. การบูรณาการ/การ
สงัเคราะห ์
(Integrate/Synthesize) 

ลงขอ้สรปุของปญัหา  โดยพจิารณาเกี่ยวกบัจ านวนของความ
แตกต่างระหว่างองคป์ระกอบหรอืแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง เชื่อมโยง
ความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคดิวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั แสดงถงึ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิหรอืหวัขอ้ทีเ่หมอืนกนัหรอื
ตรงขา้มกนั บูรณาการแนวคดิหรอืกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการหาขอ้สรุปของปญัหาทางวทิยาศาสตร ์

3. การตัง้สมมตฐิาน/การ
ท านาย 
(Hypothesis/Predict) 

สรา้งความรูจ้ากแนวคดิทางวทิยาศาสตรด์ว้ยขอ้มลูจาก
ประสบการณ์หรอืการสงัเกตทีส่รา้งค าถามทีส่ามารถคน้หา
ค าตอบได ้เช่น ตรวจสอบทฤษฎโีดยใชค้วามรูจ้ากการสงัเกต
และ/หรอืวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็นวทิยาศาสตรแ์ละกรอบแนวคดิ เช่น 
ท านายเกี่ยวกบัผลจากการเปลีย่นแปลงทางชวีภาพและกายภาพ
จากพยานหลกัฐานและความรูท้างวทิยาศาสตร์ 

4. การออกแบบ/วางแผน 
(Design/Plan) 

ออกแบบและวางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อหาค าตอบของ
ปญัหาทางวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืการตรวจสอบ
ทฤษฎ ีอธบิายหรอืรูจ้กัคุณลกัษณะการออกแบบการส ารวจ
ตรวจสอบทีด่ ีดว้ยการควบคุมตวัแปรและปจัจยัทีส่่งผลต่อ
ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ ตดัสนิใจเกีย่วกบัการวดัหรอืกระบวนการ
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการส ารวจตรวจสอบ 

5. การลงสรุป (Draw 
Conclusions) 

ตรวจหา/สบืหารปูแบบของขอ้มลู อธบิายหรอืลงขอ้สรุปแนวโน้ม
จากขอ้มลู การอา้งองิทีม่เีหตุผลจากพยานหลกัฐาน หรอืความรู้
เกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์เช่น ลงขอ้สรปุทีเ่หมาะสมจากค าถามหรอื
ทฤษฎ ี และแสดงถงึความเขา้ใจเกี่ยวกบัสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้ 

6. การสรา้งกฎเกณฑท์ัว่ไป 
(Generalize) 

สรา้งขอ้สรุปทัว่ไปทีน่อกเหนือไปจากการทดลองหรอืเงื่อนไขที่
ก าหนดใหแ้ละประยกุตใ์ชส้รา้งขอ้สรปุใหมท่ีเ่หมาะสม เช่น 
ก าหนดกฎทัว่ไปทีแ่สดงถงึความสมัพนัธท์างกายภาพทีเ่กดิขึน้ 
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7. การประเมนิ (Evaluation) ใหน้ ้าหนกัขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยเพื่อใชต้ดัสนิใจเลอืกวธิกีารปฏบิตัวิตัถุ 
แหล่งทีม่า เช่น การพจิารณาตามหลกัวทิยาศาสตรแ์ละปจัจยัทาง
สงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเมนิ
การวางแผนหรอืแนวทางการแกป้ญัหาและขอ้สรปุทีเ่ป็น
ทางเลอืก เช่น ประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจ ตรวจสอบจาก
ขอ้มลูส าคญัเพื่อสนบัสนุนขอ้สรปุทีไ่ด้ 

8. การตดัสนิเพื่อยนืยนั
ค าตอบ (Justify) 

ใชพ้ยานหลกัฐานและความรูท้างวทิยาศาสตรเ์พื่อใหเ้หตุผล
อธบิายและแกป้ญัหา เช่น การโตแ้ยง้ทีม่เีหตุผลรองรบัปญัหา
ขอ้สรปุจากการส ารวจตรวจสอบหรอืการอธบิายทางวทิยาศาสตร์ 

 
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูค้ดิของบลมู และTIMSS 2007 
 
ระดบัพฤติกรรมของบลูม ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ TIMSS 2007 

1. ความรูค้วามจ า 1.  ความรูค้วามจ า 
2. ความเขา้ใจ 2.  การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
3. การน าไปใช ้
4.  การวเิคราะห ์      3.  การใชเ้หตุผล 
5.  การสงัเคราะห ์
6.  การประเมนิค่า 
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สรปุ ตารางเปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้วชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์  
 

 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ความรูค้วาม 
เขา้ใจ 

1. ความรู ้(Recall) 1. ความรูค้วามจ า (Recall/Recognize) 
2. ความจ า (Recognize) 2. การนิยาม (Define) 
3. การค านวณ (Compute) 3. การอธบิาย (Describe) 
4. การเรยีกใชข้อ้มลู (Retrieve) 4. การยกตวัอยา่ง (Illustrate with Example) 
5. การวดั (Measure) 5. การใชเ้ครือ่งมอืและกระบวนการ (Use 

Tool and Procedure) 
การประยกุตใ์ช ้
ความรู ้

1. การเลอืก (Select) 1. การเปรยีบเทยีบ/การเทยีบเคยีง/การจดั
จ าแนกประเภท 
(Compare/Contrast/Classify) 

2. การจดักระท าและการอธบิาย 
(Represent) 

2. การใชแ้บบจ าลอง (Use Model) 

3. แบบรปู (Model) 3. ความสมัพนัธ ์(Relate) 
4. การน าไปปฏบิตั ิ(Implement) 4. การตคีวามจากขอ้มลู (Interpret 

Information) 
5. การแก้ปญัหาทัว่ไป (Solve 
Routine Problems) 

5. การหาขอ้สรุป (Find Solution) 

 6. การอธบิาย (Explain) 
การใชเ้หตุผล 1. การวเิคราะห ์(Analyze) 1. การวเิคราะห ์(Analyze/Solve Problems) 

2. การสรปุ (Generalize) 2. การบรูณาการ/การสงัเคราะห ์
(Integrate/Synthesize) 

3. การสงัเคราะห ์
(Synthesize/Integrate) 

3. การตัง้สมมตฐิาน/การท านาย 
(Hypothesis/Predict) 

4. การตดัสนิเพื่อยนืยนัค าตอบ 
(Justify) 

4. การออกแบบ/วางแผน (Design/Plan) 

5. การแก้ปญัหาทีไ่มเ่คยพบ 
(Solve Non-routine Problems) 

5. การลงสรปุ (Draw Conclusions) 

 6. การสรา้งกฎเกณฑท์ัว่ไป (Generalize) 
 7. การประเมนิ (Evaluation) 
 8. การตดัสนิเพื่อยนืยนัค าตอบ (Justify) 

 


