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1
คําแนะนําในการใชสําหรับครู
1. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความจากขาวนี้ประกอบดวย แบบฝก 7 ชุดพรอม
กิจกรรม
2. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทยดานการอานจับใจความ สําหรับใชฝกทักษะการอานจับใจความ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3. สวนประกอบของแบบฝก
3.1 ชื่อชุดแบบฝก
3.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.3 สาระการเรียนรู
3.4 แบบฝกทักษะ
3.5 กิจกรรม
3.6 เฉลยกิจกรรม
3.7 แบบทดสอบ
4. ควรศึกษาคําแนะนําในการใชแบบฝกกอนใช
5.เตรียมอุปกรณการฝกลวงหนากอนสอนทุกครั้ง เชน ชุดฝกทักษะ เพื่อสะดวกในการใช
6. อธิบายวิธีใหนกเรียนเขาใจถึงความสําคัญของการฝกทักษะการอานและขั้นตอนการอานแตละครั้ง
เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการฝก

คําแนะนําในการใชสําหรับนักเรียน
1. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความขาวนี้มีทั้งหมด 7 ชุด พรอมกิจกรรม
2. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทยดานการอานจับใจความ สําหรับใชฝกทักษะการอานจับใจความ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3. ขั้นตอนการใชแบบฝก
3.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน
3.2 ศึกษาทําความเขาใจแบบฝกโดยการอานคํานําในการใชแบบฝก จุดประสงค และขั้นตอนการอาน
และอานแบบฝกทักษะแตละชุดใหเขาใจ อยางนอย 1 รอบ
3.3 ทํากิจกรรมจากแบบฝก
3.4 ทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ขอ
4. นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใชฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4. เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกจุดประสงคในการอานจับใจความได
2. นักเรียน จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. นักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญไดถูกตอง
4. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
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แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องหลักและกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ
คําชี้แจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยกาเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. “ 1)ปญหาตั้งครรภกอนวัยอันควรนับวาเปนปญหาสังคมระดับชาติปญหาหนึ่งที่จะตองเรงแกไข
2)ซึ่งจะเปนปญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการปองกันในการมีเพศสัมพันธ
3)ซึ่งจะโทษตัวเยาวชนเองก็ไมไดวาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธโดยไมได
ปองกันนั้นจะเปนการกระทําของตัวเยาวชนเอง 4)แตก็มีเหมือนกันที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระทํา
ชําเรา รวมทั้งการถูกขมขืน”
ขอใดเปนใจความสําคัญของบทความนี้
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
2. “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดวาประเทศไหนบางที่อุดมสมบูรณมั่งคั่งไปดวยทรัพยากรแตตองกระเซอะกระเซิง
วิ่งพลานไปขอเศษเงินชาติตา งๆอยางนาสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบานเมือง ถึงวอดวายกันไดหมด
จดเชนนี้ 3 เราถูกตางชาติปดประตูตีแมวจะบีบหรือจะตั้งเงื่อนไขอยางไรก็หือไมขึ้น หมดทาหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลมละลายทางการเงินการคลังระหวางประเทศ 4) ไทยเปลี่ยนจากเสือ ตัวที่ 5 ในอาเซียนมา
เปนหมานอยผอมโซมีแตหนังหุมกระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร ที่วัดไหนดี”
จากขอความขางตน ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
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3. “ ดูเหมือนวาคนไทยอยางเราๆ จะใชทิชชูหรือกระดาษชําระโดยไมคํานึงถึงประเภทของทิชชู เรามักเห็น
กระดาษชําระวางอยูบนโตะอาหาร หรือถูกนําไปเช็ดหนาเช็ดตา หรือแมกระทั่งเอาไวหอหรือวางรองอาหาร
เสียดวยซ้ํา โดยที่ไมคิดรังเกียจใดๆ ทั้งที่ “ กระดาษชําระ” นั้นคือกระดาษเหมาะสําหรับทําความสะอาด
หลังขับถาย เปนกระดาษยน นุม ดูดซึมน้ําไดดีและยุยงายเมื่อเปยกน้ํา”
วัตถุประสงคของผูเขียนบทความขางตนคือขอใด
ก. อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชชู
ข. ย้ําเตือนอันตรายที่เกิดจากการใชกระดาษทิชชู
ค. ตองการใหผูบริโภคใชกระดาษทิชชูใหถูกหนาที่
ง. สงเสริมใหลดการใชกระดาษทิชชูอยางฟุมเฟอย
4. “ ปญหาเรือ่ งการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเยาวชนอาจจะมีเหตุผลมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน มีเทคโนโลยีที่กาวไกล แตในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไมยกระดับของ
ตนเองใหสูงเหมือนกับเทคโนโลยีทําใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในทางที่ผิดๆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม แตกลับนํามาสรางผลประโยชนใหกับตนเอง เชน การทําสื่อลามกอนาจาร การเผยแพรรปู ลามก
ตาง ๆ เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการเปดชองทางใหเด็กและเยาวชนรับขอมูลที่ผดิ และไมเกิดประโยชน
ทําใหมองวาการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติและการรับวัฒนธรรม
จากตางชาติเขามาจนทําใหวัยรุนสวนใหญเห็นวา การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ ไมได
นาอายแตอยางใด”
จากขอความนี้ผูเขียนมีเจตนาอยางไร
ก. แจงใหทราบ
ข. เตือนใหคิด
ค. เสนอใหทํา
ง. สอนใหรู
5. คนไมอานหนังสือไมสมบูรณเชนนั้นหรือ? ถูกทีเดียว ตามทัศนะของทานเบคอนเพราะคนอวนอาจโง
คนรวยไมเขาใจโลกและชีวิต คนพิการอาจมองโลกในแงราย แตคนที่อานหนังสือขจัดปญหาเหลานี้ไดหมด
เขาจึงเปนคนสมบูรณ เขาดํารงชีวิตอยูอยางทันโลก และเขาใจชีวิตในทุกแงทุกมุม เขาจึงสามารถอยูในสังคม
อยางผาสุก ทั้งๆที่เขาอาจยากจนหรืออาจพิการ
ขอความนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
ก. ใหขอมูล
ข. เตือนสติ
ค. วิเคราะหคุณและโทษ
ง. ชี้ใหเห็นสิ่งที่ถูกมองขาม
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6. การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง คนที่พรอมที่สุดยอมจะมีโอกาสมากกวาคนที่
ไมพรอม นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อยาไดประมาท ขณะนี้ยังมีเวลาพอที่จะแกไขจุดบกพรอง ทุกคน
ฝนที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตฝนจะเปนจริงไดก็ตองเตรียมตัวใหพรอม อยางไรก็ตามการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมใชสิ่งสําคัญในชีวิต หากสอบไดก็นาดีใจนาภูมิใจ แตหากพลาดก็ไมควรทอแท เพราะมีคน
จํานวนไมนอยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมตองจบมหาวิทยาลัย
ขอใดเปนขอคิดของบทความนี้
ก. ทุกคนมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน
ข. การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไมใชสิ่งสําคัญในชีวิตเสมอไป
ค. ทุกคนมีกําลังใจและมุมานะในการสอบเขามหาวิทยาลัยมากขึ้น
ง. ไมมีการฝากหรือชวยเหลือใหใครสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได
7. กลวยเปนพืชที่คนไทยรูจ ักและนํามาใชประโยชนเปนเวลานานมากแลว กลวยปลูกงายดูแลงาย
ใบใชหอของ ผลใชกิน ลําตนใชเลี้ยงสัตว ดังนั้นเรามาปลูกกลวยกันดีกวาจะไดมีกลวยกินกันทุกโรงเรียน
ขอใดมีขอมูลสอดคลองกับขอความขางตน
ก. กลวยเปนพืชที่ปลูกงาย
ข. กลวยเปนพืชที่มีประโยชนมาก
ค. กลวยเปนพืชที่ใชเลี้ยงสัตวได
ง. กลวยสามารถกินไดทุกโรงเรียน
8. คนขยันชอบทํางานและหมั่นหาความรู เพื่อจะไดทํางานดวยความฉลาด และรอบคอบ ดังตัวอยาง
ปาแชม ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชาทําขนมกลวย ขนมตาล และขาวเหนียวสังขยาไปขายที่ตลาด
ปาแชมบอกกับใครๆเสมอวา ถาคนเราขยันทํางานมีระเบียบ รูวิธีทํามาหากินก็จะไมอดตาย
ใจความสําคัญของขอความนีค้ ือขอใด
ก. ปาแชมทําขนมไปขายที่ตลาด
ข. ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชา
ค. คนขยันทํางานดวยความฉลาดและรอบคอบ
ง. คนเราขยันทํางานมีระเบียบ รูวิธีทํามาหากิน ก็จะไมอดตาย
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9. แมวาดอกไมจะไมใชสิ่งจําเปนหรือสําคัญที่สุดตอชีวิตคนเรา แตทุกคนคงยอมรับวา ถาโลกของเรา
ขาดดอกไม โลกก็คงจะไมสดใสไมมีชีวิตชีวาเชนทุกวันนี้
ใจความสําคัญของขอความนีค้ ือขอใด
ก. โลกอยูไดดวยดอกไม
ข. ดอกไมจําเปนตอชีวิตของเรา
ค. ดอกไมชวยใหโลกมีสีสันนาอยู
ง. ถาคนเราขาดดอกไมก็เหมือนไรชีวิตชีวา
10. วิกฤตน้ําทวมใหญประเทศไทยเกิดขึ้นติดตอกัน 2 ปแลว ปที่แลวและปนี้ ผลจากพายุไตฝุน
พายุโซนรอน และพายุดีเปรสชั่น ที่เกิดถี่ขึ้นในทะเลจีนใตและลมมรสุมที่พัดผานประเทศไทย ทําใหฝนตก
ตอเนื่องยาวนานขึ้นซึ่งเปนความผิดปกติของวงจรธรรมชาติที่เคยมีมาแตดั้งเดิม
ควรตั้งชื่อเรื่องนี้วาอะไร
ก. พายุโซนรอน
ข. ธรรมชาติเอาคืน
ค. วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ
ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
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ใบความรู เรื่อง หลักการอานจับใจความ
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ความหมาย
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อาน เชน
เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญ เก็บความรูหรือขอมูลที่นาสนใจ ตลอดจนแนวความคิด
หรือทัศนะของผูเขียน

หลักการอานจับใจความสําคัญ
การอานจับใจความสําคัญ เปนการอานงานเขียนอยางละเอียดเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่นําเสนอ
พิจารณาขอมูลสําคัญ รวมถึงทรรศนะ ขอคิดเห็น เจตนา อารมณและน้ําเสียงของผูเขียนที่มีตอเรื่องที่เขียน
ในการอานจับใจความสําคัญมีขั้นตอนการอานดังนี้
1. อ านเนื้ อหาคราว เพื่ อให ท ราบวางานเขี ยนนี้ นํ าเสนอเรื่องอะไรอยางกว าง โดยอานชื่ อ เรื่ อง
แลวอานยอหนาแรก และยอหนาสุดทาย
2. อ า นพิ จ ารณาใจความสํ า คั ญ ไปที ล ะย อ หน า ว า ใจความสํ า คั ญ อยู ที่ ส ว นใด อาจขี ด เส น ใต
สวนที่เปนใจความสําคัญไวก็ได
3. พิจารณาตัดรายละเอียดปลีกยอยที่เปนพลความออกไป เชน คําอธิบาย คําขยายความ ตัวอยาง
การใหเหตุผล เพราะขอความเหลานี้เปนเพียงสวนสนับสนุนความคิดหลัก
4. เมื่ออานจบ ควรตั้งถามกับตนเองวา เรื่องที่อานเปนเรื่องอะไร และตอบใหไดวา ใคร ทําอะไร ที่
ไหน อยางไร ดวยวิธีใด โดยนําใจความสําคัญแตละยอหนามาเรียบเรียงใหสอดคลองกันตอไป
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ใจความสําคัญและพลความ
งานเขียนในแตละยอหนาจะประกอบดวยใจความ 2 สวนคือ
1. ใจความสําคัญ
2. พลความ
ใจความสําคัญคือ ขอความที่เดนสุดใยยอหนา เปนแกนของยอหนาที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ
ในประโยคอื่นๆ ในแตละยอหนาจะมีประโยคใจความสําคัญเพียงประโยคเดียวหรืออยางมากไมเกิน
2 ประโยค
ลักษณะของใจความสําคัญ
1. เปนขอความที่ทําหนาที่คลุมใจความของขอความอื่นๆ ในตอนนั้นๆไดหมด
2. ยอหนาหนึ่งหนึ่งๆสวนมากจะมีเพียงประการเดียว
3 สวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจจะเปนประโยคเดียวหรือประโยคซอนก็ได
4. สวนมากจะปรากฏอยูตนขอความ
พลความ คื อ ข อ ความที่ ทํ าหน าที่ ข ยายใจความให ชั ด เจนเด น ชั ด มากขึ้ น ถ าตั ด พลความออก
สารก็ยังไมเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของพลความ
มักเปนการอธิบาย การยกตัวอยาง การเปรียบเทียบ หรือการใหเหตุผล เปนตน

ตําแหนงของใจความสําคัญ
ประโยคใจความสําคัญปรากฏได 4 ตําแหนง คือ
1. ตําแหนงตนยอหนา
2. ตําแหนงทายยอหนา
3. ตําแหนงทั้งตนและทายยอหนา
4. ตําแหนงกลางยอหนา
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1. ตําแหนงตนยอหนา เปนจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องมากที่สุด
ประโยคใจความสําคัญ + ขอความขยาย ( สังเกตไดวาขอความที่ตามมามีเนื้อความขยายคําสําคัญ
ในประโยคใจความสําคัญ และมีคําเชื่อมหนาขอความขยาย คําวา เพราะ เชน ไดแก ประการที่หนึ่ง ฯลฯ
ตัวอยางเชน
คนไม อานหนั งสื อ คือ คนถอยหลังอยูในสั งคม เพราะทุกวันนี้โลกเจริญ ขึ้นอยางไม หยุดหยอน
มีเหตุการณใหมๆ ปรากฏสืบเนื่องกันอยางไมขาดสาย ทุกคนที่หวังความกาวหนา จึงตองตามเรื่องเหลานี้
ดวยการอานอยางมิหยุดยั้ง มิฉะนั้นเขาจะไดนามวา เปนผูถอยหลัง
( อานเพื่อความสมบูรณ ของ นายเจือ สตะเวทิน )
2. ตําแหนงทายยอหนา โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียด หรือประเด็นยอยมากอนแลวสรุปดวย
ประโยคที่เก็บประเด็นสําคัญไวภายหลัง
ขอความขยาย + ประโยคใจความสําคัญ ( สังเกตไดวาประโยคใจความสําคัญจะมีคําเชื่อม “จึง”
เปนประโยคตบทายขอความ
ตัวอยางเชน
“ยังมีนักเรียนธรรมของเราเปนจํานวนมาก ซึ่งไมเขาใจความหมายของคําวา ทานดี จึงทําใหคิดเขว
ไปวา ทานกับบุญนั้นเปนคนละอยาง ความเขาใจอันนี้ทําใหเราพูดติดปากกันไปวา “ ทําบุญแลวใหทาน”
ดู ป ระหนึ่ ง ว าทํ า บุ ญ กั บ ให ท านไม ได เป น ของคู กั น หรื อ คํ า แยกต างกั น บุ ญ หรือ ทานก็ เป น อั น เดี ยวกั น
ทานเปนวิธีการทําบุญอยางหนึ่งนั่นเอง”
( ประเพณีทําบุญ ของ กรมศาสนา )

3. ตําแหนงทั้งตนและทายยอหนา
ประโยคใจความสําคัญ + ขอความขยาย + ประโยคใจความสําคัญ ( สังเกตไดวา ประโยคใจความ
สําคัญตนยอหนากับประโยคใจความสําคัญทายยอหนามีเนื้อความตรงกัน
ตัวอยางเชน
ลักษณะอาหารเจมีความเครงครัดในเรื่องการปรุงมากกวาอาหารมังสวิรัติ เครื่องเทศเครื่องปรุง
หลายชนิดถูกหามนํามาใชในการทําอาหารเจ เพราะมีความเชื่อวาจะไปกระตุนอารมณ ในขณะที่อาหาร
มังสวิรัตินั้นเพียงหามรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตวเทานั้น อาหารมังสวิรัติจึงมีความเขมงวดนอยกวา
อาหารเจ
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4. ตําแหนงกลางยอหนา
ขอความเกริ่นนํา ( มีเนื้อความอางถึงสิ่งที่มีผูกลาวไวในลักษณะที่เขาใจผิด ) + ประโยคใจความ
สําคัญ ( มีเนื้อความแยงขอความเกริ่นนํา ) + ขอความขยาย ( มีเนื้อความขยายประโยคใจความสําคัญ )
ตัวอยางเชน
โดยทั่ ว ไปผั ก ที่ ข ายตามท อ งตลาดส ว นใหญ เกษตรกรมั ก ใช ส ารกํ าจั ด ศั ต รู พื ช หากไม มี ค วาม
รอบคอบในการใช จะทําใหเกิดสารตกคาง ทําใหมีปญหาตอสุขภาพ ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควร
ล างผั ก ด ว ยน้ํ าหลายๆครั้ ง เพราะจะช ว ยกํ า จั ด สารตกค า งไปได บ า ง บางคนอาจแช ผั ก โดยใช น้ํ า ผสม
โซเดียมไบคารบอเนตก็ได แตอาจทําใหวิตามินลดลง
( การใชภาษาไทย ของ จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสําราญ )

5. ไมปรากฏในตําแหนงใด ผูอานตองจับใจความดวยตัวเอง
ตัวอยางเชน
การเดิน การวายน้ํา การฝกโยคะ การออกกําลังกายดวยอุปกรณตางๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ลวน
มีสวนทําใหสุขภาพแข็งแรง
ใจความสําคัญคือ การทําใหสุขภาพแข็งแรงทําไดหลายวิธี
( การใชภาษาไทย ของ จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ )
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กิจกรรมที่ 1 ตําแหนงใดคือใจความสําคัญ
คําชี้แจง
ใหนักเรียนระบุตําแหนงและใจความสําคัญจากขอความที่กําหนดให
1. ออยเปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพแวดลอม เมื่อปลูกแลวสามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง
ที่สําคัญที่สุดคือ ออยมีตลาดรับซื้อที่แนนอน หากเปนออยที่ปลูกเพื่อสงขายใหแกโรงงานน้ําตาล ออยจึง
เปนพืชใหความหวานที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก
ตําแหนง ............................................................................................................................................
ใจความสําคัญ ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ปจจุบันเราพยายามจะฝกเยาวชนของเราใหรูจักความคิดสรางสรรค มีความมั่นใจและเปนตัวของ
ตัวเองจึงไดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง มีการคนควา อภิปราย แทนที่
จะนั่งฟงครูสอนเพียงอยางเดียวตลอดเวลา หรือทองแตในตําราเพื่อหวังสอบผานเทานั้น จะเห็นวาการเรียน
ของเด็กรุนนี้มุงไปในดานใหรูจักใชและแสดงความคิดเห็นมากกวาการใชความจําเปนหลักอยางแตกอน
ทวาการฝกใหเด็กรูจักคิดเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ ตองรูจักกาลเทศะในการโตแยงแสดงความคิดและใจ
กวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย
ตําแหนง ............................................................................................................................................
ใจความสําคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ความกาวหนาทางงานราชการ มันเปนรูปทรงปรามิด คือ กรมหนึ่งมีอธิบดีเพียงคนเดียว จึงตอง
อาศัยการตอสูดวยความสามารถ อันนี้ตองขึ้นอยูกับคุณธรรมดวย ถาไดผูบังคับบัญชาดี ยึดถือคุณธรรมเปน
หลัก ความสามารถเปนดัชนีชี้ความกาวหนา คนที่ทํางานดีเดนก็มีกําลังใจทํางาน แตวงขาราชการจะไมเปน
อยางนี้ทุกแหง บางแหงใชระบบพรรคพวก บางแหงใชระบบเสน ดังนั้นคนทํางานมีฝมอื อาจจะผิดหวัง
อาจจะทนไมไดแทบจะลาออกไป
ตําแหนง ............................................................................................................................................
ใจความสําคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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4. จงเคารพและเขาใจในการดํารงอยูของแตละสังคม จงเคารพในกระบวนความคิดและกาตัดสินใจ
ของคนแตละกลุม แลวเราจะพบความเปนหนึ่งของแตละผูคนเหมือนไมทุกตนยอมมียอดของมันเอง
ตําแหนง ............................................................................................................................................
ใจความสําคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ไมตองบินใหสูงอยางใครเขา จงบินเอาเทาที่เราจะบินไหว ทาที่บินไมจําเปนตองเหมือนใคร
แคบินไปใหถึงฝนเทานั้นพอ
ตําแหนง ............................................................................................................................................
ใจความสําคัญ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ตองได ๘ คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ

คะแนนที่ได..................... คะแนน
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กิจกรรมที่ 2 จับใจความสําคัญอยูไหน

คําชี้แจง
ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ ใหถูกตอง
1. เตารีดไหมเปนปญหาที่พบบอยๆ ซึ่งเมื่อนํามารีดผาจะทําใหฝด รีดไมคลองและที่พื้นเตารีด
ก็จะมีรอยไหมดําติดอยู วิธีการแกไขคือ การใชยาสีฟนปายที่รอยไหมของเตารีด แลวใชเศษผาถูแรงๆใหทั่ว
รอยไหมก็จะหายไปและนําผาชุบน้ําทําความสะอาดอีกครั้ง เตารีดก็จะใชไดดีตามปกติ
ใจความสําคัญ คือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายคนไมรับประทานอาหารเชามี 2 ประการ คือประการแรก
ไมรับประทานอาหารเชาเพราะไมมีเวลาพอ นอนตื่นสาย ตองรีบไปโรงหรือไปทํางานจึงไมสะดวก
และไมพรอมในการเตรียมอาหารเชา วิธีแกปญหานี้คือ การทําอาหารทีง่ ายๆ สะดวกรวดเร็ว ไมตอง
พิถีพิถันมากนัก เชน ขาวไขเจียว ไขตม แซนวิช ฯลฯ ประการที่สอง ไมรับประทานอาหารเชา
เพราะกลัวอวนหรือตองการลดน้ําหนัก วิธีแกปญหานี้ไมใชการงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แตควร
รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อโดยการควบคุมอาหารและใหไดสารอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ
ใจความสําคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3. ถุงพลาสติกที่นํามาใสอาหารสําเร็จรูปควรเปนถุงใหม คือทําจากพลาสติกสังเคราะหใหม ซึ่งเนื้อ
เรียบมัน ไมมีสี นอกจากนี้ชนิดของถุงก็สําคัญ ถาจะใสของรอนตองใชถุงรอน ถาจะใสของเย็น ก็เลือกใช
ถุงสําหรับของเย็น ถุงพลาสติกที่มีสีไมควรนํามาใสอาหารสําเร็จรูป เพราะสีที่ผสมอยูไมใชสี ที่รับประทาน
ได ถานํามาบรรจุอาหารที่มีไขมัน อาหารรอนและอาหารที่มีรสเปรี้ยว สีอาจจะละลายปนกับอาหาร เมื่อ
รับประทานก็จะสะสมอยูในรางกาย หากมีปริมาณมาก จะเปนอันตรายตอรางกายได
ใจความสําคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. ความเหงาคือ ความรูสึกเปลาเปลี่ยวไมมีเพื่อน รูสึกวาโดดเดี่ยวทั้งๆที่มีคนอยูใกลๆ คนในเมือง
หลวงเปนกันมาก เปนโรคทางใจอยางหนึ่งซึ่งพาใหรูสึกวาชีวิตไรคา ไมมีใครรัก ไมมีใครแยแส แลวเลยพา
ใหเกิดความแคนใจ บางคนกินเหลา บางคนหนักกวานั้น สูบเฮโรอีนเสียเลย คนมั่งมีมีลูกมีเมีย มีบริวาร
ก็ยังรูสึกเหงาอยูนั่นเอง บางคนเลี้ยงสุนัขเปนฝูงไวแกเหงา ทางแกเหงาอยางนี้ ไมใครไดผล บางคนเลยเขาวัด
ซึ่งแกเหงาไดดี เพราะไดเปนเพื่อนกับความเหงาเสียเลย
ใจความสําคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. แตไหนแตไรมาแลว เคยไดรับคําแนะนํามาตลอดวา สิ่งหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาการคิด
การเขียนไดอยางมากคือการอาน ตั้งแตเริม่ ตนเขียนบทกวีจนถึงวันนี้ การอานเปนหนาที่หลักๆที่ตองทํา
อยูตลอด อาจจะใชเวลามากกวาการคิดการเขียนดวยซ้ํา การอานเปนสิ่งที่นําอะไรๆหลายอยางมาใหกับชีวิต
ไมวาจะเปนความมหัศจรรยใจ แรงบันดาลใจ การเปดโลกทัศนดานตางๆเปนการเรียนรูและสะสม
สรางความเขมแข็งใหกับวิธีคิดแลวแสดงออกทางการเขียน ที่สําคัญหนังสือบางเลมมอบความออนโยน
ทางความรูสึกใหดวย
ใจความสําคัญ คือ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตองได 4 คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ

คะแนนที่ได..................... คะแนน
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กิจกรรมที่ 3 เรียบเรียงใหมไดใจความ
คําชี้แจง ใหนักเรียนจับใจความสําคัญแตละยอหนา แลวนํามาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญใหถูกตอง
สมุนไพรรักษาสิว
สมุนไพรรักษาสิว ใครเปนสิวลองมาดูนะ สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดสิวมาจากหลายปจจัย เชน อารมณ
ที่ทําใหเกิดสิวได เครียดมากสิวก็เหอ หรืออาหารบางอยางก็ทําใหสิวไดเหมือนกัน เครื่องสําอาง ถาใชแลว
 หาเกิด
แพ ลางไมสะอาดไปอุดตันรูขุมขน ก็ทําใหเปนสิวไดเชนกัน สาวๆ ตองปองกันมากกวาที่จะใหปญ
แลวคอยมารักษา สาวๆหลายคนสนใจสมุนไพรเพราะเห็นวาจะไมทาํ ใหเกิดผลกระทบหรือผลขางเคียง
ที่เปนอันตรายและสมุนไพรที่จะแนะนําในการรักษาสิว คือ “วานหางจระเข” เพราะมีสรรพคุณของ
การรักษาสิวได สวนที่นํามาใชคือ วุน ไมใชยางเหลืองๆนะ อันนั้นอันตรายคะ ออ...ลืมบอกไปวาสูตรรักษา
สิวดวยวานหางจระเขเนี่ย ไมเหมาะกับคนหนาแหงนะคะ เพราะถานํามาใชเดี่ยวๆ จะทําใหหนาแหงไปอีก
ผิวแหงใชไง... ถาจะเอามาใชควรนําไปผสมกับน้ํามันมะกอกหรือไขแดง คนแรงๆใหเขากัน
เปนเนื้อเดียว แลวนํามาพอกหนาทิ้งไวสักพักแลวลางออก หนาจะใส ชุมชื่นคะ
ผิวมันละทําไง... คนผิวหนามัน ใหนําวานที่ตัดใหมๆไปแชน้ําใหยางสีเหลืองไหลออกหมด
กอนเอาวุนมาพอกหนาสักพัก หนาจะตึง รูขุมขนจะถูกบีบใหเล็กลง ความมันบนใบหนาจะลดลงคะ แตถา
เปนสิวอักเสบอยานะ อยาใชวา นหางจระเข เพราะจะทําใหเกิดอาการติดเชื้อไดงาย และใครที่กังวลเรื่องฝา
ควรใชวา นหางจระเขเปนประจําจะดีเพราะเปนการปองกันที่ดี สามารถนํามาทาเพื่อปองกันรังสี UV ได
ปญหาฝาก็จะลดลงไดคะ และไมใชเฉพาะแควา นหางจระเขที่ชวยรักษาสิว ผิวหนาไดเทานั้นนะคะ
สมุนไพรตัวอื่นก็ใชไดเชนกันคะ อยางเชนหอมแดง โดยเอาหอมแดงมาฝานเปนแวนบางๆ ทาบริเวณ
ที่เปนสิว รอยดางดํา ทาทิ้งไวประมาณ ๑๐ นาทีแลวลางออก ใชเปนประจํารอยสิวจะหายไปคะ
( ขอสอบวัดการอานตามแนว PISA ของ ปทมา รอดแสง )

16

ใจความสําคัญของยอหนาที่ 1
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คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตองได 4 คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ

คะแนนที่ได..................... คะแนน
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กิจกรรมที่ 4 สรุปใจความสําคัญ
คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ ใหถูกตอง

ครูคือ ผูที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของศิษยทุ กคน บางคนเปรียบครูเสมือนพอแมคนที่ สอง แต
บางคนเปรียบครูเปนเพียงคนพายเรือจาง เพื่อรําลึกถึงคุณคาและความสําคัญของครู เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันที่ 16 มกราคมของทุกๆปเปน “ วันครู” และไดมีการจัดงานเนื่องในวัน
ครูขึ้นเปนครั้งแรก ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหนักเรียนหยุดเรียน
ในวันดังกลาว และกําหนดใหใชสถานที่ของกรีฑาสถานแหงชาติเปนที่จัดงานวันครู
ในป จ จุ บั น รูป แบบการจัด งานวั น ครูจ ะมี กิจกรรม 3 ประเภทคือ กิ จกรรมทางศาสนา พิ ธีรําลึ ก
พระคุณบูรพาจารย ซึ่งประกอบดวยพิธีปฏิญาณตน และการกลาวคําระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูประกอบอาชีพครู โดยมากมักจะเปนการแขงขัน
กีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในชวงเย็น
วัน ครูเป น วั น ที่ มี ค วามหมายสํ าหรับ สั ง คมไทยอย างยิ่ง โดยเป น วั น ที่ เราจะได รว มกั น รําลึ ก ถึ ง
พระคุ ณ ของครู บ าอาจารยที่ เปรียบเสมื อ นพ อ แม ค นที่ ส อง เพราะนอกจากท านจะถ ายทอดวิช าความรู
ใหแกศิษย ทานยังเมตตาอบรมสั่งสอนศิษยใหรูจักคิด รูผิดชอบชั่วดี ชี้ทางเพื่อใหศิษยไดเติบโตเพื่อเปนกําลัง
สํ าคั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศชาติ บ านเมื อ งต อ ไป ครู จึ งเป น ปู ช นี ยบุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศชาติ
เปนอยางมาก ไมใชเปนแคเพียงเรือจางดั่งที่ใครเปรียบเปรยไว หากจะเปรียบครู เราอาจเปรียบครูเปนดั่ง
วิศวกร แตเปนวิศวกรผูสรางคน และสรางชาติใหเจริญรุงเรือง ชาติ...จะเจริญกาวหนาไดก็เพราะมีครูที่ดี
วันครูปนี้ทานไดไปกราบครูของทานแลว...หรือยัง...
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วิธีสรุปใจความสําคัญ
ใคร
......................................................................................................
ทําอะไร
......................................................................................................
เมื่อไร
......................................................................................................
อยางไร
......................................................................................................
ผลเปนอยางไร........................................................................................................................

สรุปใจความสําคัญ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน ตองได 8 คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ

คะแนนที่ได..................... คะแนน

การใหคะแนนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครู
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กิจกรรมที่ 5 อานแลวตอบได
คําชี้แจง
ใหนักเรียนอานเรื่องแลวจับใจความสําคัญโดยตอบคําถามใหถูกตอง

ขอความที่ 1
“...เราโชคดี ที่ มี ภ าษาของตนเองแต โบราณกาล จึ งสมควรอย างยิ่งที่ จ ะรักษาไว ป ญ หาเฉพาะ
ในด า นการรั ก ษาภาษานี้ ก็ มี ห ลายประการ อย า งหนึ่ ง ต อ งรั ก ษาให บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นทางการออกเสี ย งคื อ
ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีการใช หมายความวา วิธีใชคํามา
ประกอบเปนประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรา
นึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช...”
“...ในปจจุบันนี้ปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความอันแทจริงอยูเนืองๆ
ทั้งการออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนดังนี้ภาษาของเราก็มีแตจะทรุดโทรม ชาติไทยเรา
มีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเรา ทุกคนมีหนาที่จะตองรักษา
ไว...”
( พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว )
1. ขอใดเปนจุดมุงหมายของเรื่องที่อาน
ก. แจงใหทราบ
ข. เตือนใหคิด
ค. เสนอใหทํา
ง. สอนใหรู
2๒. ขอใดไมไดกลาวถึงในเรื่องนี้
ก. ชาติเรามีภาษาใชเอง
ข. ภาษาเปนมรดกอันมีคา
ค. เราทุกคนตองรักษาภาษาไทยไว
ง. การรักษาภาษาไทยไวใหบริสุทธิ์คือการเขียนใหถูกตองชัดเจน
3. ผูเขียนเรื่องนี้มีเจตนาอยางไร
ก. เตือน
ข. สั่ง
ค. แนะนํา
ง. เชิญชวน
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ขอความที่ 2
เรือลํานั้นแลนผานบานเรือนที่คับคั่งในบริเวณอําเภอ แสงไฟฟาฉายออกมาจากโรงสีขาวขางลําน้ํา
กระทบเมล็ ดฝนที่ สาดลงมามิ รูสิ้น สุ ด แลดู เหมื อนม านที่ ทํ าดวยน้ํ ามากั้ นไว พอเรือเริ่มผานบ านเรือน
ที่มีประปรายอยูนอกอําเภอ สายลมและสายฝนก็กระหน่ําลงมาแรงขึ้นกวาเกา คนโดยสารจํานวนมากที่นั่ง
หรือนอนอยูในเรือพากันขยับตัว เหลียวซายแลขวามองดูหนากันอยางไมสบาย
พอเรือแลนตอมาอีกจะเขาหัวเลี้ยวที่เรียกวา “ คุงสําเภา” กําลังแรงของพายุก็มาปะทะเขากลางลํา
เสี ยงคนหวีดรอง เสี ยงคนตะโกน เสี ยงเด็กรองจาขึ้นด วยความตกใจ ที่ กําลั งหลั บ ก็ท ะลึ่ งตั วขึ้นสุ ดแรง
ทุกคนถลันตั วเข าใส กราบที่ไมได เอียง ทั นใดนั้น เรือก็ โคลงกลับ มาอีกข างหนึ่ งด วยกําลั งถ วงสุดเหวี่ยง
ท า มกลางเสี ย งรอ งที่ ฟ ง ไม ไ ด ศั พ ท และเสี ย งรั ว กระดิ่ ง ของนายท าย ซึ่ ง ดึ ง สายกระดิ่ ง ด ว ยความตกใจ
ปราศจากสัญ ญาณใดๆ และเรือนั้ นก็คว่ําลงทันที เครื่องยนตในเรือคงเดินตอไปอีกครูหนึ่งสั่ นสะทาน
อย า งแรงแล ว ก็ ห ยุ ด เงี ย บเหมื อ นกั บ หั ว ใจสั ต ว ที่ เต น ต อ สู อ ย า งแรงเป น ครั้ ง สุ ด ท า ยและก็ ต อ งหยุ ด ลง
เมื่อความตายมาถึงตัว
( หลายชีวิต ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )
1. ขอใดเปนใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
ก. พายุพัดเรือลม
ข. เรือแลนถึงหัวเลี้ยวที่เรียกวา “คุงสําเภา”
ค. สายลมและสายฝนก็กระหน่ําลงมาแรงขึ้นกวาเกา
ง. ทุกคนถลันตัวเขาใสกราบเรือที่ไมไดเอียงทันใดนั้นเรือก็โคลงกลับมาอีกขางหนึ่ง
2๒. เหตุการณใดไมปรากฏในเรื่องนี้
ก. เสียงเด็กรอง
ข. เสียงคนหวีดรอง
ค. สายฝนกระหน่ําลงมาแรง
ง. สายน้ําไหลเอื่อยเรื่อยริน
3. ผูเขียนเรื่องนี้มีเจตนาอยางไร
ก. ตักเตือน
ข. เลาเรื่อง
ค. แนะนํา
ง. เชิญชวน
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ขอความที่ 3
“ สีสันแหงคืนคริสตมาสอันเปนเอกลักษณอีกประการหนึ่ง ไดแก การตกแตงบรรยากาศโดยการ
นําตนสนมาประดับประดาดวยดวงไฟหลากสีสัน ซึ่งตามประเพณีของชาวตะวันตกนั้นนอกจากจะติดไฟ
กะพริบแลว ยังมีการแขวนของขวัญและนําดาวดาวิดประดับไวบนยอดสุดเสมอ ชาวคริสตเชื่อวา
“ พระเยซูเจาเปรียบเสมือนตนไมแหงชีวิต”
อีกหนึ่งสิ่งที่สรางความหฤหรรษรื่นเริงในคืนคริสตมาสก็คือ เพลงเฉลิมฉลองวันคริสตมาส โดย
มีทั้งจังหวะชาและจังหวะสนุกสนาน โดยเพลงสวนใหญแตงในยุคพระราชินีวิคตอเรียแหงอังกฤษ
ในปจจุบันไดมีการแปลเปนภาษาตางๆมากมายและเปนที่แพรหลายไปทั่วโลก
สีสันแหงแสงไฟ เสียงดนตรีสนุกสนานทาทายลมหนาว การเฉลิมฉลองที่เปยมไปดวยความสุข
และความสนุกสนาน การแบงปนของขวัญผูกมิตรไมตรีแกกันและกัน ทําใหวันคริสตมาสกลายเปนเทศกาล
แหงความรื่นเริง ที่คนทั้งโลกตางตั้งตารอคอยที่จะรวมกันเฉลิมฉลอง”

1. ผูเขียนเรื่องนี้มีเจตนาอยางไร
ก. แนะนํา
ข. เลาเรื่อง
ค. เชิญชวน
ง. สั่งสอน
2. ขอใดไมไดกลาวถึงในเรื่องนี้
ก. การตกแตงบรรยากาศ
ข. เพลงในวันคริสตมาส
ค. การมอบของขวัญแกกัน
ง. การรับประทานอาหารรวมกัน
3. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนเรื่องนี้
ก. แจงใหทราบ
ข. เตือนใหคิด
ค. เสนอใหทํา
ง. สอนใหรู
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ขอความที่ 4
คุณเปนวัยรุนแบบไหน
มาลองทําความรูจักตัวเอง จากการสํารวจวัยรุนผานสื่อยอดนิยม ไมวาจะเปนทีวี วิทยุ อินเทอรเน็ต
แลวพัฒนาตัวเองใหเปนวัยรุนที่ดีในสังคม
1. วัยรุนสวย หลอ ใหความสําคัญกับรูปลักษณของตัวเอง มักดูแลตัวเองใหผิวขาว หนาใส
หุนเพรียว และแตงตัวตามแฟชั่นอยูเสมอ มีตนแบบความสวย หลอ เปนดารา นักรอง
2. วัยรุนวุนรัก ใหความสําคัญกับเรื่องราวของความรักระหวางหนุมสาว มองความรัก
เปนบทเรียนของชีวิต แมวา จะอกหัก ผิดหวัง แตก็ไมกลัวที่จะมีความรัก
3. ใหความสําคัญกับเพื่อน มักใชเวลาสวนใหญกับกลุมเพื่อนเพื่อทํากิจกรรม ไวใจเชือ่ ใจ
ในการปรึกษาและระบายเรื่องราวปญหาตางๆใหเพื่อนรับฟง
4. วัยรุนนักช็อป เพราะโฆษณาและเนื้อหาในสื่อยอดนิยม เปนตัวกระตุนใหตองดูแลภาพลักษณ
ภายนอกใหดูดี อินเทรนด เลยตองเปนนักช็อปสรางสไตลใหตัวเอง
5. วัยรุนหัวใจเกาหลี คลั่งไคลวัฒนธรรมและคานิยมเกาหลีจากละคร เพลง และภาพยนตร จนเกิด
เปนกระแส K-POP ที่วัยรุนไทยพยายามลอกเลียนแบบดารานักรองเกาหลี
6 . วัยรุนวัยกลา กลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา มีเปาหมายของตนเอง รูวาตนเองชอบหรือตองการ
ในสิ่งใด พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆมีความคิดสรางสรรคและเชื่อมั่นในตนเองสูง
7. วัยรุนวัยเอ็กซ สนใจเรื่องเพศมากเปนพิเศษ ชอบเสพสื่อประเภทนี้ และดวยเนื้อหาของสื่อ
ที่มักรุนแรงและไมเหมาะสม เลยกระตุนใหเกิดปญหาทางเพศ
8. วัยรุนกับเรื่องลี้ลับ สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องลีล้ ับ การทํานาย การพยากรณดวงชะตา
เพราะเปนชวงวัยที่แสวงหาคําตอบ มีความอยากรูอยากเห็นและอยากรูอนาคต
9. วัยรุนกลุมทางเลือก สนใจในเรื่องที่แตกตาง และไมตามกระแส วัยรุนสวนใหญแบงออกเปน
9.1 วัยรุนหัวสรางสรรค คือ มีความคิดสรางสรรค ชอบประดิษฐ
9.2 วัยรุนหัวนอกกระแส ( เด็กแนว ) มีความคิดเปนของตนเอง ไมตามกระแส แตไม
ตอตาน
9.3 วัยรุนใฝรู สนใจเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมและความรูรอบตัว
9.4 วัยรุนใฝธรรมดี สนใจเรื่องหลักธรรมศาสนาและการทําความดี
( ขอมูลจาก มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษารวมกับมูลนิธิไทยพีบีเอสและแผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาชน ( สสย. ) )
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1. ขอใดเปนจุดมุงหมายของเรื่องที่อาน
ก. แจงใหทราบ
ข. เตือนใหคิด
ค. เสนอใหทํา
ง. สอนใหรู
2. ขอใดไมไดกลาวถึงในเรื่องนี้
ก. การแบงประเภทของวัยรุน
ข. วัยรุนกลุมทางเลือก แบงได 4 ประเภท
ค. วัยรุนหัวกีฬาจัดอยูในกลุมวัยรุนกลุมทางเลือก
ง. วัยรุนที่ใหความสําคัญกับเพื่อนมักปรึกษาและระบายเรื่องราวปญหาใหเพื่อนรับฟง
3. ผูเขียนเรื่องนี้มีเจตนาอยางไร
ก. เตือน
ข. สั่ง
ค. แนะนํา
ง. เชิญชวน

คะแนนเต็ม 12 คะแนน ตองได 10 คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ

คะแนนที่ได..................... คะแนน

24

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหลักและกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ
คําชี้แจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยกาเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดวาประเทศไหนบางที่อุดมสมบูรณมั่งคั่งไปดวยทรัพยากรแตตองกระเซอะกระเซิง
วิ่งพลานไปขอเศษเงินชาติตา งๆอยางนาสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบานเมือง ถึงวอดวายกันไดหมด
จดเชนนี้ 3) เราถูกตางชาติปดประตูตีแมวจะบีบหรือจะตั้งเงื่อนไขอยางไรก็หือไมขึ้น หมดทาหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลมละลายทางการเงินการคลังระหวางประเทศ 4) ไทยเปลี่ยนจากเสือ ตัวที่ 5 ในอาเซียนมา
เปนหมานอยผอมโซมีแตหนังหุมกระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร ที่วัดไหนดี”
จากขอความขางตน ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
2. “ 1)ป ญ หาตั้ งครรภ ก อ นวั ยอั น ควรนั บ ว าเป น ป ญ หาสั ง คมระดั บ ชาติ ป ญ หาหนึ่ งที่ จ ะต อ งเร ง แก ไ ข
2)ซึ่งจะเปนปญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการปองกันในการมีเพศสัมพันธ
3)ซึ่งจะโทษตัวเยาวชนเองก็ ไม ไดวาการมี เพศสัมพั นธกอนวัยอันควรหรือการมี เพศสัมพั น ธโดยไมได
ปองกันนั้นจะเปนการกระทําของตัวเยาวชนเอง 4 ) แตก็มีเหมือนกันที่เยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระทํา
ชําเรา รวมทั้งการถูกขมขืน”
ขอใดเปนใจความสําคัญของบทความนี้
ก. 1)
ข. 2)
ค. 3)
ง. 4)
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3. คนไมอานหนังสือไมสมบูรณเชนนั้นหรือ? ถูกทีเดียว ตามทัศนะของทานเบคอนเพราะคนอวนอาจโง
คนรวยไมเขาใจโลกและชีวิต คนพิการอาจมองโลกในแงราย แตคนที่อานหนังสือขจัดปญหาเหลานี้ไดหมด
เขาจึงเปนคนสมบูรณ เขาดํารงชีวิตอยูอยางทันโลก และเขาใจชีวิตในทุกแงทุกมุม เขาจึงสามารถอยูในสังคม
อยางผาสุก ทั้งๆที่เขาอาจยากจนหรืออาจพิการ
ขอความนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
ก. ใหขอมูล
ข. เตือนสติ
ค. วิเคราะหคุณและโทษ
ง. ชี้ใหเห็นสิ่งที่ถูกมองขาม
4 “ ปญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเยาวชนอาจจะมีเหตุผลมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน มีเทคโนโลยีที่กาวไกล แตในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไมยกระดับ
ของตนเองใหสูงเหมือนกับเทคโนโลยีทําใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในทางที่ผิดๆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม แตกลับนํามาสรางผลประโยชนใหกับตนเอง เชน การทําสื่อลามกอนาจาร การเผยแพรรูป
ลามกตาง ๆ เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการเปดชองทางใหเด็กและเยาวชนรับขอมูลที่ผิดและไมเกิด
ประโยชน ทําใหมองวาการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติและการรับ
วัฒนธรรมจากตางชาติเขามาจนทําใหวัยรุน สวนใหญเห็นวา การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะเปนเรื่อง
ปกติ ไมไดนาอายแตอยางใด”
จากขอความนี้ผูเขียนมีเจตนาอยางไร
ก. แจงใหทราบ
ข. เตือนใหคิด
ค. เสนอใหทํา
ง. สอนใหรู
5. “ ดูเหมือนวาคนไทยอยางเราๆ จะใชทิชชูหรือกระดาษชําระโดยไมคํานึงถึงประเภทของทิชชู เรามักเห็น
กระดาษชําระวางอยูบนโตะอาหาร หรือถูกนําไปเช็ดหนาเช็ดตา หรือแมกระทั่งเอาไวหอหรือวางรองอาหาร
เสียดวยซ้ํา โดยที่ไมคิดรังเกียจใดๆ ทั้งที่ “ กระดาษชําระ” นั้นคือกระดาษเหมาะสําหรับทําความสะอาด
หลังขับถาย เปนกระดาษยน นุม ดูดซึมน้ําไดดีและยุยงายเมื่อเปยกน้ํา”
วัตถุประสงคของผูเขียนบทความขางตนคือขอใด
ก. อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชชู
ข. ย้ําเตือนอันตรายที่เกิดจากการใชกระดาษทิชชู
ค. ตองการใหผูบริโภคใชกระดาษทิชชูใหถูกหนาที่
ง. สงเสริมใหลดการใชกระดาษทิชชูอยางฟุมเฟอย
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6. คนขยันชอบทํางานและหมั่นหาความรู เพื่อจะไดทํางานดวยความฉลาด และรอบคอบ ดังตัวอยาง
ปาแชม ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชาทําขนมกลวย ขนมตาล และขาวเหนียวสังขยาไปขายที่ตลาด
ปาแชมบอกกับใครๆเสมอวา ถาคนเราขยันทํางานมีระเบียบ รูวิธีทํามาหากินก็จะไมอดตาย
ใจความสําคัญของขอความนีค้ ือขอใด
ก. ปาแชมทําขนมไปขายที่ตลาด
ข. ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชา
ค. คนขยันทํางานดวยความฉลาดและรอบคอบ
ง. คนเราขยันทํางานมีระเบียบ รูวิธีทํามาหากิน ก็จะไมอดตาย
7. การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง คนที่พรอมที่สุดยอมจะมีโอกาสมากกวาคนที่
ไมพรอม นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อยาไดประมาท ขณะนี้ยังมีเวลาพอที่จะแกไขจุดบกพรอง ทุกคน
ฝนที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตฝนจะเปนจริงไดก็ตองเตรียมตัวใหพรอม อยางไรก็ตามการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมใชสิ่งสําคัญในชีวิต หากสอบไดก็นาดีใจนาภูมิใจ แตหากพลาดก็ไมควรทอแท เพราะมีคน
จํานวนไมนอยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมตองจบมหาวิทยาลัย
ขอใดเปนขอคิดของบทความนี้
ก. ทุกคนมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน
ข. การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไมใชสิ่งสําคัญในชีวิตเสมอไป
ค. ทุกคนมีกําลังใจและมุมานะในการสอบเขามหาวิทยาลัยมากขึ้น
ง. ไมมีการฝากหรือชวยเหลือใหใครสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได
8. กลวยเปนพืชที่คนไทยรูจ ักและนํามาใชประโยชนเปนเวลานานมากแลว กลวยปลูกงายดูแลงาย
ใบใชหอของ ผลใชกิน ลําตนใชเลี้ยงสัตว ดังนั้นเรามาปลูกกลวยกันดีกวาจะไดมีกลวยกินกันทุกโรงเรียน
ขอใดมีขอมูลสอดคลองกับขอความขางตน
ก. กลวยเปนพืชที่ปลูกงาย
ข. กลวยเปนพืชที่มีประโยชนมาก
ค. กลวยเปนพืชที่ใชเลี้ยงสัตวได
ง. กลวยสามารถกินไดทุกโรงเรียน
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9. วิกฤตน้ําทวมใหญประเทศไทยเกิดขึ้นติดตอกัน 2 ปแลว ปที่แลวและปนี้ ผลจากพายุไตฝุน
พายุโซนรอน และพายุดีเปรสชั่น ที่เกิดถี่ขึ้นในทะเลจีนใตและลมมรสุมที่พัดผานประเทศไทย ทําใหฝนตก
ตอเนื่องยาวนานขึ้นซึ่งเปนความผิดปกติของวงจรธรรมชาติที่เคยมีมาแตดั้งเดิม
ควรตั้งชื่อเรื่องนี้วาอะไร
ก. พายุโซนรอน
ข. ธรรมชาติเอาคืน
ค. วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ
ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
10. แมวาดอกไมจะไมใชสิ่งจําเปนหรือสําคัญที่สุดตอชีวิตคนเรา แตทุกคนคงยอมรับวา ถาโลกของเรา
ขาดดอกไม โลกก็คงจะไมสดใสไมมีชีวิตชีวาเชนทุกวันนี้
ใจความสําคัญของขอความนีค้ ือขอใด
ก. โลกอยูไดดวยดอกไม
ข. ดอกไมจําเปนตอชีวิตของเรา
ค. ดอกไมชวยใหโลกมีสีสันนาอยู
ง. ถาคนเราขาดดอกไมก็เหมือนไรชีวิตชีวา
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แบบฝกทักษะชุดที่ 1 หลักและกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ
คําชี้แจง จงเลือกและใสเครื่องหมายกากบาท (X)ในขอที่ถูกที่สุด

ขอ
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4
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7
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ทดสอบกอนเรียน
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ค
X
X
X
X
X
X
X

ง

X
X
X

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบหลังเรียน
ก
ข
ค
ง
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง
ใหนักเรียนระบุตําแหนงและใจความสําคัญจากขอความที่กําหนดให
1.

ตําแหนง
ตนยอหนา
ใจความสําคัญ ออยเปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพแวดลอม

2.

ตําแหนง
ตนยอหนา
ใจความสําคัญ ปจจุบันเราพยายามจะฝกเยาวชนของเราใหรูจักความคิดสรางสรรค
มีความมั่นใจและเปนตัวของตัวเอง

3

ตําแหนง
ไมปรากฏตําแหนงใด
ใจความสําคัญ ความกาวหนาทางงานราชการแตละแหงไมเหมือนกัน

4.

ตําแหนง
ตนและทายยอหนา
ใจความสําคัญ จงเคารพและเขาใจในการดํารงอยูของแตละสังคม เหมือนตนไมทุกตน
ยอมมียอดของมันเอง

5.

ตําแหนง
กลางยอหนา
ใจความสําคัญ จงบินเอาเทาที่เราจะบินไหว

ไมยากอยางที่คิดใชไหมคะ

33

แนวการตอบกิจกรรมที่ 2
คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ ใหถูกตอง
1.

ใจความสําคัญ คือ

วิธีแกปญหาเตารีดไหม คือ การใชยาสีฟนปายที่รอยไหม
แลวใชเศษผาถูแรงๆใหทั่วจากนั้นนําผาชุบน้ําทําความสะอาด
อีกครั้ง

2.

ใจความสําคัญ คือ

สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายคนไมรับประทานอาหารเชา
มี 2 ประการคือ 1. ไมมีเวลาพอ
2. กลัวอวนหรือตองการลดน้ําหนัก

3.

ใจความสําคัญ คือ

ถุงพลาสติกที่นํามาใสอาหารสําเร็จรูปควรเปนถุงใหม
คือ ทําจากพลาสติกสังเคราะหใหม ซึ่งเนื้อเรียบมัน ไมมีสี

4.

ใจความสําคัญ คือ

ความเหงาคือ ความรูสึกเปลาเปลี่ยวไมมีเพื่อน

5.

ใจความสําคัญ คือ

สิ่งหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาการคิด การเขียนไดอยางมาก
คือ การอาน
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง ใหนักเรียนจับใจความสําคัญแตละยอหนา แลวนํามาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญใหถูกตอง
ใจความสําคัญของยอหนาที่ 1
สมุนไพรที่จะแนะนําในการรักษาสิวคือ วานหางจระเข สวนที่นํามาใชคือ วุน
ใจความสําคัญของยอหนาที่ 2
ผิวแหง ควรนําไปผสมกับน้ํามันมะกอกหรือไขแดง คนแรงๆใหเขากันเปนเนื้อเดียวแลวนํามาพอก
หนาทิ้งไวสักพักแลวลางออก
ใจความสําคัญของยอหนาที่ 3
ผิวมัน ใหนําวานที่ตัดใหมๆไปแชน้ําใหยางเหลืองไหลออกหมดกอนเอาวุนมาพอกหนาสักพัก

สรุปใจความสําคัญของเรื่อง สมุนไพรรักษาสิว
สมุนไพรที่จะแนะนําในการรักษาสิวคือ วานหางจระเข สวนที่นํามาใชคือ วุน โดยคนที่มีผิวแหง
ควรนําไปผสมกับน้ํามันมะกอกหรือไขแดง คนแรงๆใหเขากันเปนเนื้อเดียวแลวนํามาพอกหนาทิ้งไวสักพัก
แลวลางออก สําหรับคนที่มผี ิวมัน ใหนําวานที่ตัดใหมๆไปแชน้ําใหยางเหลืองไหลออกหมดกอนเอาวุน
มาพอกหนาสักพัก
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 4

วิธีสรุปใจความสําคัญ
ใคร
ครู คือ ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของศิษยทุกคน
ทําอะไร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกําหนดใหจัดกิจกรรมวันครู
เมื่อไร
วันที่ 16 มกราคมของทุกป
อยางไร
มีกิจกรรม 3 ประเภทคือ กิจกรรมทางศาสนา พิธีรําลึกพระคุณ
บูรพาจารย และการแขงขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในชวงเย็น
ครูเปนปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางมาก
ผลเปนอยางไร

สรุปใจความความสําคัญ
เพราะครูคือ ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของศิษยทุกคนและครูเปนปูชนียบุคคล
ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ ประเทศชาติ เป น อยางมาก คณะรัฐ มนตรีจึงมี ม ติ กําหนดให จัด
กิ จ กรรมวั น ครู ขึ้ น ในวั น ที่ 16 มกราคมของทุ ก ป โดยมี กิ จ กรรม 3 ประเภท คื อ
กิจกรรมทางศาสนา พิธีรําลึกพระคุณบูรพาจารย และการแขงขันกีฬาหรือการจัดงาน
รื่นเริงในชวงเย็น
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 5
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานเรื่องแลวจับใจความสําคัญโดยตอบคําถามใหถูกตอง
ขอความที่ 1
1.
2.
3.

ค
ง
ข

ขอความที่ 2
1.
2.
3.

ก
ง
ข

ขอความที่ 3
1.
2.
3.

ข
ง
ก

ขอความที่ 4
1
4.
3.

ก
ค
ค
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 การอาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 การอาน
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ
เวลา 3 ชั่วโมง
สาระสําคัญ
การอานเปนทักษะที่จาํ เปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรู และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจาก
จะทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอานจึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเปนเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรูเรื่องตาง ๆ การจับใจความเปนทักษะที่จาํ เปน เพราะจะชวยใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจในสิ่งที่อาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ท 1.1 ; ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัดชวงชัน้
1. จับใจความสําคัญ ตีความ แปลความ และขยายความเรือ่ งที่อาน ท 1.1 (ม. 4-6/2)
2. คาดคะเนเหตุการณจากเรือ่ งที่อาน และประเมินคาเพื่อนําความรู ความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต ท 1.1 (ม. 4-6/4)
3. ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด ท 1.1 (ม. 4-6/6)
4. อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน
ท 1.1 (ม. 4-6/7)
5. มีมารยาทในการอาน ท 1.1 (ม. 4-6/9)
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกจุดประสงคในการแตงได (K)
2. นักเรียนบอกที่มาของเรื่องได (K)
3. นักเรียนเขียนสรุปเรื่องที่อานไดเหมาะสม (K ,P)
4. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อา นไดถูกตอง(K)
5. มีมารยาทในการอาน (A)
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สาระการเรียนรู
1. หลักการอานจับใจความสําคัญ
2. ใจความสําคัญและพลความ
3. ตําแหนงของใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ เลมที่ 1 เรื่อง หลักและกลวิธีการอาน
จับใจความสําคัญ
2. กระดาษปรูฟ
3. ดินสอ สีเมจิก
4. สลาก
5. แบบฝกหัด
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความ จุดมุงหมายของการอาน หลักการอาน
จับใจความสําคัญ การสังเกตขอความทีเ่ ปน ใจความสําคัญและพลความ และตําแหนงของใจความสําคัญ
2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู (5 นาที)
2.1 นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3-4 คน ชวยกันศึกษา (อาน) บัตรเนื้อหาที่จับสลากได แลวเขียน
สรุปลงบนกระดาษบรูฟ ตัวแทนนําเสนอสรุปความเปน Mind Mapping
2.2 นักเรียนทุกคนทําใบงานแลวชวยกันเฉลยแลวเก็บไวในแฟมสะสมงาน
2.3 แขงขันเกมตอบคําถามเปนกลุม
3. ขั้นเสนอความรูใหม ( 20 นาที)
3.1 ครูสรางประสบการณเกี่ยวกับ การอานนิทาน โดยสุมนักเรียน จํานวน 1 คน ใหออกมาอาน
นิทานใหเพื่อน ๆ ฟง เมื่อนักเรียนอานจบ ครูตั้งคําถามใหนักเรียนทุกคนชวยกันตอบเชน นิทานเรื่องนี้
มีตัวละคร กี่ตัว เปนคน หรือ สัตว เหตุการณเกิดที่ใด เวลาใด นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดเรื่องอะไร
นักเรียนและครูชวยกันสรุป
3.2 นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3-4 คน โดยจัดกลุมคละนักเรียน เกง ปานกลาง และออน
ทุกกลุมสงตัวแทนจับสลาก
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3.3 นักเรียนแตละกลุมจับสลากบัตรเนื้อหา ที่ครูทําไวเปนเรื่อง ๆ จํานวน 4 เรื่อง และใบความรู
เรื่องการอานจับใจความ 2 ชุด กลุมใดไดเรื่องใดใหชวยกันอานเรื่องนั้น
4. ขั้นฝกทักษะ (เปนกลุม 30 นาที)
4.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานเนื้อหาที่จับสลากได สรุปเรื่องที่อาน แลวเขียนลงกระดาษบรุฟ
นําไปติดไวขางฝาหองเรียน
4.2 แตละกลุมชวยกันเขียนขอคําถามเพื่อวัดความรูความเขาใจ กลุมละ 15 คําถาม แลวนําคําถาม
ของกลุมไปใหกลุมอื่นหาคําตอบ โดยกําหนดเวลาที่จาํ กัด
4.3 แตละกลุมหาคําตอบจากขอคําถามของกลุมอื่น
4.4 นักเรียนแขงขันตอบปญหา โดยใชคําถามของกลุมตาง ๆ ซึ่งไดคัดเลือก
4.5 ทุกกลุมตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวเอาขอคําถามและคําตอบสงคืนเจาของเพื่อตรวจให
คะแนน แตละกลุมตรวจใหคะแนนเพื่อน
ชั่วโมงที่ 2
5. ขั้นเสนอผลงาน (30 นาที)
5.1 จับสลากตัวแทนกลุมออกไปนําเสนอผลงานทีละกลุมจนครบทุกกลุม และประกาศคะแนน
เพื่อนแตละกลุม
5.2 นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปเรื่องทั้งหมดเปน Mind Mapping ลงในกระดาษบรูฟ
ดวยสีเมจิกใหถูกตอง และสวยงาม
5.3 นํา Mind Mapping ไปติดไวใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา และตรวจสอบ แลวชวยกันปรับปรุง
และตัวแทนกลุม นําเสนอโดยเลานิทานจากเรื่องที่จับสลากได ใหเพื่อน ๆ ฟง
6. ขั้นสรุปความรู (30 นาที)
6.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาแตละเรื่อง
6.2 นักเรียนทําใบงาน (กิจกรรม) เพื่อศึกษาองคความรู จากการสรุปงานบนกระดาษบรูฟ
และจาก Mind Mapping ของแตละกลุมจนเสร็จ
6.3 ครู และนักเรียนรวมกันเฉลย โดยเปลี่ยนกันตรวจ และใหแกไขใหถูกตอง ครูลงชื่อ
ใหแตละคนและเก็บชิ้นงานไวในแฟมสะสมงาน
ชั่วโมงที่ 3
7. ขั้นกิจกรรมเกม
7.1 นักเรียนเตรียมความพรอม โดยแตละกลุมทบทวนความรูใ หแกกัน
7.2 ครูแจกกระดาษคําถามใหนักเรียนแตละคนตอบ โดยไมตองดูกัน
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7.3 นักเรียนสงกระดาษคําตอบเปนกลุมแลวเปลี่ยนกันตรวจ โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแลว
หาคาเฉลี่ยของกลุม
7.4 ประกาศผลเกม โดยใหแตละกลุมบอกคะแนนเฉลี่ย กลุมใดไดคะแนนสูงสุดเปนกลุมที่
ชนะเลิศ
7.5 ครูนําคะแนนของแตละคนมากรอกเปนคะแนนเก็บระหวางเรียน
7.6 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยทายแผน
การวัดผลและประเมินผล
1. การประเมินพฤติกรรมและผลงานระหวางเรียน โดยใชแบบประเมินแบบ Rubric Scores
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2. การทดสอบยอย โดยใชการทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ
เกณฑการประเมิน
8 -10 คะแนน หมายถึง ดีมาก
6 - 7 คะแนน หมายถึง ดี
4 - 5 คะแนน หมายถึง พอใช
0 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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ผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(นางณัฐนภา ตนงาม)
สิงหาคม 2558
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................... ฝายวิชาการ
( นางบุญเรือน คูณทวี )
สิงหาคม 2558
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................ ผูอํานวยการโรงเรียน
( นายพงษอนันต ธรรมศิริ )
สิงหาคม 2558
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บันทึกหลังการสอน
ผลการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผูบันทึก
( นางเบญจมาส เข็มพงษ )
สิงหาคม 2558
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แบบบันทึกพฤติกรรมและผลงานระหวางเรียน
ความหมาย
1. ความตั้งใจ หมายถึง ความมานะอดทนทํางานจนเสร็จ (A)
2. ความรวมมือ หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานจนเสร็จ (A)
3. ความมีวินยั หมายถึง ผลงาน หรือ การทํางานเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม
และไดเนื้อหาครบถวน ทัน หรือตรงตอเวลา (A,K)
4. คุณภาพของผลงาน หมายถึง ผลงานเรียบรอย สวยงาม เนื้อหาครบถวน ภาษาที่ใช
เหมาะสม (P-Product,K)
5. การนําเสนอผลงาน หมายถึง การพูดอธิบาย นําเสนอผลงานไดตามลําดับ และเนื้อหา
ถูกตอง (P-Process ,K)
เกณฑการประเมิน
4 หมายถึง
ทําไดดีมาก
3 หมายถึง
ทําไดดี
2 หมายถึง
ทําไดพอใช
1 หมายถึง
ควรปรับปรุง
เลขที่ ความตั้งใจ ความรวมมือ ความมีวินัย คุณภาพของผลงาน การนําเสนอผลงาน
รวม
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(20)
1
2
3
4
5
6
…. …………. …………… ………….. ………………….. …………………….. ………..
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ผูบันทึก

