
อ านแล วเข าใจ สร ุปความได  
ว ิเคราะห 
ว จิารณ 

ให ความเห น็
ใช ความค ิด

อย างสร างสรรค 
นำไปประย กุต ได 

การอ าน

(Reading)

การใช คำท  ีช ดัเจน

อ านเข าใจ ไม คล มุเคร อื

ส  ัน กระท ดัร ัด สร างความประท ับใจ

เร าความสนใจ 

การเข ยีน

(wR iting) แนวค ดิ

หล กัการ 
การประย กุต ใช 

การแก ป ญัหา
การต ัดส นิใจใช กระบวนการค ดิ

แบบว ทิยากรศาสตร  ว ิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ี
ตระหน กัถ งึค ณุค า

ว ิทยาศาสตร 

(Relation Science)

แก ป ญัหาท ี ม ปีระส ทิธ ิภาพ
(Effective Problem Solvers)

พ ฒันาเพ  ือ
คณ ิตศาสตร 

(aR ithmetic)
เพ  ิมประส ทิธ ภิาพ

เพ  ิมประส ทิธ ภิาพประย กุต ใช ความร  ู
ก บักระบวนการ

เพ ื อผลในทางปฏ ิบ ตั ิ

แก ไขป ญัหา
ใช อย างเป น็ระบบ

กระบวนการ
(process)

ผลผล ิต
(product)

ผสมผสาน

เทคโนโลย แีละนว ตักรรม

(Relation Technology
and Innovation)

ขององค กร

การทำงาน

การสร างค ณุภาพ

ค ณุภาพ

(Relation 
Quality)

เหต กุารณ 

เร ื องราว

เน  ือหา

การแยกแยะ
องค ประกอบย อย

อะไรค อืเหต คุ อืผล

หล กัการค อือะไร
สำค ญัอย างไร

การค ิดว ิเคราะห 

(Critical Thinking)

ความค ดิ

แนวทาง
ท ัศนคต ิ

ส ิ งใหม ๆ 

ความเข าใจใหม 

มองร ปูแบบใหม 
ท าท ีต อป ญัหา

ความค ิดสร างสรรค 

(Creativity)

ความจร งิใจป จัจ บุ นั

ก ับส ิ งท ี คาดหว ังการเต มิช องว าง

พล ังสร างสรรค 

(Creative
Tension)

เป าหมายส  ูอนาคต

ข อม ลูข าวสาร

ประสบการณ 
อาศ ยั

ความรวดเร ็ว

ค  ุมค า
ม คี ณุภาพ

เน น

การค ดิเช งิร กุ

(Critical Proactively)

ข อม ลู
ข าวสาร

ความร ู 

การส ื อสาร

(Communication)

ด านต างๆ 

ช วยเหล อืก นัและก นั

ร วมก นั
เพ ื อบรรล ุว ตัถ ุประสงค 

การร วมม อื

(Collaboration)

เห น็ค ณุค าของมน ษุย 

เอ  ืออาทร ใส ใจก นัและก นั

การเก  ือก ลูและแบ งป นั

(Collaborative Cultural)

ในต วับ คุคล

ส  ิงท ี ซ อนอย ู ท ี ร บัผ ดิชอบ

ส งูกว ามาตรฐาน

เก นิเกณฑ ท  ีกำหนด
สร างผลงาน

สมรรถนะ

(Competency)

การแสดงความต อเน  ือง การเช  ือมโยง

(Connecting)

ไม เปล  ียนแปลงง ายๆ

ความต องการ
สอดคล องก บั

การย ดึม  ัน

(Composition)

ผลการปฏ บิ ตั งิาน

การบรรล เุป าหมาย

การกำก บัและต ดิตาม

(Controlling)

เก ดิประโยชน 

ค  ุมค ามากท ี ส ดุ

การใช ทร พัยากรให ค  ุมค า

(Cost Effectiveness)

การเปล  ียนแปลง
การสร างภาวะผ ู นำ

การนำพาตนเอง
เพ  ือบรรล ุประส ทิธ ิผล

สร างความสำเร ็จ
การทำงาน

การเสร มิพล งัอำนาจ

(Empowerment)

ภารก จิ
เป าหมาย

นโยบาย

ว ัตถ ุประสงค 

ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล

(Efficiency & Effectiveness)

ผ านการว ดั
นำข อม ลู

ต ดัส นิใจ
ใช ในการ

การประเม นิผล

(Evaluation)

การพ ัฒนาการศ
 ึกษา
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