ชุดที่ ๑ พินิจข่าว
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โดย
นายครรชิต ไลยนอก
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนบุญวัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เป็นแบบฝึกทักษะพัฒนา
การอ่าน คิด วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์ อย่างเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และถ่ายทอด
การอ่านได้อย่างเป็นขั้นตอน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรมชุดนี้อย่างเพลิดเพลิน
ใจ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียน
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน คงจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาไทย รวมถึง
เป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งครูผู้สอนยังสามารถ
นาแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรมชุดนี้ ไปใช้ทบทวนเนื้อหาที่
นักเรียนได้เรียนแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะการอ่านได้อีกด้วย
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณนายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญวัฒนา
ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาในการสร้างแบบฝึกทักษะ
เสริมสร้างการอ่านส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์จนสาเร็จได้นาไปใช้กับนักเรียนจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ นักเรียนเกิดทักษะและเอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง

ครรชิต ไลยนอก
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๑

คาชี้แจงสาหรับการใช้แบบฝึกทักษะ
เสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เป็นแบบฝึกทักษะ
พัฒนาการอ่าน พัฒนาความคิด วิเคราะห์ จัดทาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การอ่าน คิด วิเคราะห์เป็นพื้นฐานสาคัญใน
การพัฒนานักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการอ่าน คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง มองการณ์ไกล และสามารถนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม แบบฝึกทักษะเสริมสร้าง
การอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรมนี้ ประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
ทั้งหมด ๖ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
เล่มที่ ๒ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจนิทาน
เล่มที่ ๓ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจบทร้อยกรอง
เล่มที่ ๔ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจบทความ
เล่มที่ ๕ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจเรื่องสั้น
เล่มที่ ๖ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจโฆษณา
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรมทั้ง ๖ เล่มนี้
เป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริงในการทากิจกรรมการเรียนรู้
การฝึกทักษะร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีพัฒนาการคิด ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับความรู้ความจา ระดับความเข้าใจ ระดับ
การนาเอาไปใช้ ระดับการวิเคราะห์ ระดับการสังเคราะห์ และระดับการประเมินค่า โดยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ทั้ง ๖ เล่ม ให้นักเรียน
ศึกษาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ตามลาดับ ได้แก่ การฝึกจับใจความ การฝึก
พินิจปัญหา การฝึกอ่านเพื่อพัฒนาความคิด และการฝึกอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนจึงเกิดความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการอ่าน คิด วิเคราะห์
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับความเพลิดเพลินใจจากกระบวนการอ่านวรรณกรรมทั้ง ๖
รูปแบบ ได้แก่ ข่าว นิทาน บทร้อยกรอง บทความ เรื่องสั้น และโฆษณา นักเรียนสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี

๒

คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรมชุดนี้ ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ครูแจกแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว ให้นักเรียนทุกคน
๒. ครูชี้แจงการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
ให้นักเรียนฟังก่อนลงมือศึกษา
๓. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยนักเรียนจะต้องไม่ดูเฉลยก่อนและขณะลงมือทา
เพื่อฝึกความซื่อสัตย์สุจริตแก่ตนเอง
๔. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนฝึกทักษะ โดยการเล่นเกมกระตุ้นกระบวนการคิด
ฟิตก่อนฝึกทักษะ แล้วเฉลยเกม จึงให้นักเรียนเริ่มศึกษา และทากิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาในใบความรู้
ที่ ๑ เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์ และใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักการอ่านและพิจารณาข่าว
๕. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะสรุปเนื้อหาใบความรู้ เชื่อมโยงสู่แผนผังใยแมงมุม โดยสรุป
ความคิดจากการศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์ข่าว นาเสนอในรูปแบบของแผนผังใย
แมงมุม (WEB DIAGRAM) โดยนักเรียนจะต้องไม่ดูเฉลยก่อนครูเฉลยแบบฝึกทักษะ
๖. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
โดยนักเรียนจะต้องไม่ดูเฉลยก่อนครูเฉลยแบบฝึกทักษะทั้ง ๔ แบบฝึก
๗. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยนักเรียนจะต้องไม่ดูเฉลยก่อนครูเฉลย
แบบทดสอบ เพื่อฝึกความซื่อสัตย์สุจริตแก่ตนเอง
๘. ครูตรวจแบบฝึกทักษะ และเฉลยคาตอบของแบบฝึกทักษะ สรุปเนื้อหาใบความรู้
เชื่อมโยงสู่แผนผังใยแมงมุม แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แล้วบันทึกผล
๙. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกผลการสังเกต
๑๐. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ ชมเชยนักเรียน และให้คาแนะนาแก่นักเรียนเพิ่มเติม

๓

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เล่มที่ ๑ เรื่อง แบบฝึก
ทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าวชุดนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบุญวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
๑. นักเรียนฟังคาชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจ
วรรณกรรม เล่มที่ ๑ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
๒. นักเรียนรับแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เล่มที่ ๑
เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
๓. นักเรียนเริ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์มากน้อยเพียงใด
๔. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมจากแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการ
อ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เล่มที่ ๑ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนา
ความคิด พินิจข่าว
๕. นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เล่มที่
๑ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว ด้วยความตั้งใจในการศึกษา
เนื้อหา ทาความเข้าใจตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายตามลาดับโดยไม่ข้ามขั้นตอน
๖. เมื่อพบคาชี้แจงหรือคาถามในแต่ละกิจกรรม ให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจ และทากิจกรรมด้วย
ความรอบคอบ
๗. ส่งผลงานการทากิจกรรมการเรียนรู้ จากแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด
พินิจวรรณกรรม เล่มที่ ๑ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว เพื่อให้
ครูตรวจความถูกต้องและบันทึกผล
๘. เมื่อทากิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อย
๙. ให้นักเรียนดาเนินการทาแบบทดสอบหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน
พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม เล่มที่ ๑ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด
พินิจข่าว ด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์
๑๐. รับฟังผลคะแนน คาชมเชย และคาแนะนาเพิ่มเติมจากครู
๑๑. การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง นักเรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจทากิจกรรมและ
ตรงต่อเวลา

แบบทดสอบก่อนเรียน
เสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๑ ฉบับนี้ ใช้ทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
ก่อนการฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
เลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ใช้เวลาทดสอบ ๒๐ นาที
๒. ให้นักเรียนอ่านคาถามและคาตอบให้ชัดเจน แล้วเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
นาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องตัวเลือกที่ต้องการ
๓. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ และส่งกระดาษคาตอบทันทีเมื่อหมดเวลา

อ่านข่าวที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามข้อ ๑-๕

๔

๕
๑. ข่าวข้างต้นเป็นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวกีฬา
ข. ข่าวสังคม
ค. ข่าวเศรษฐกิจ
ง. ข่าวการศึกษา
๒. ข้อใดคือพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของกองเชียร์ชาวญี่ปุ่น
ก. การเชียร์ฟุตบอลอย่างมีวินัย
ข. การยอมรับในผลการแข่งขันฟุตบอล
ค. การช่วยกันเก็บขยะในสนามหลังจบการแข่งขัน
ง. การมีความสามัคคีกันในการเชียร์ฟุตบอลและการมีจิตสาธารณะ
๓. หากนักเรียนพบเห็นขยะในสถานที่ต่าง ๆ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อย
ข. ตามหาผู้ทิ้งขยะมารับผิดชอบผลการกระทา
ค. เชิญชวนบุคคลรอบข้างเก็บขยะให้เรียบร้อย
ง. เก็บขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยด้วยตนเอง
๔. สาเหตุสาคัญที่ทาให้กองเชียร์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะคือข้อใด
ก. แสดงความรับผิดชอบต่อขยะที่ตนเองทิ้ง
ข. ได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยอยู่ในสายเลือด
ค. สนามแข่งขันมีจานวนขยะมากเกินกว่าจะปล่อยปละละเลย
ง. เป็นข้อตกลงที่กองเชียร์ชาวญี่ปุ่นได้ตกลงทาร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกครั้ง
๕. พฤติกรรมของกองเชียร์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นดังในข่าว เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ข. เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงถึงวินัยและจิตสาธารณะของชาติที่ได้รับการปลูกฝัง
ค. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงออกว่าชาติของตนมีวินัยมากกว่าชาติอื่น
ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นหน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดรับผิดชอบอยู่แล้ว

๖

อ่านข่าวที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๗

๖. ข่าวข้างต้นเป็นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวกีฬา
ข. ข่าวสังคม
ค. ข่าวเศรษฐกิจ
ง. ข่าวการศึกษา
๗. น้องออมสิน เป็นผู้มีจิตสาธารณะอย่างไร
ก. สร้างบรรยากาศด้วยการร้องเพลงที่ถนนคนเดิน
ข. ช่วยผู้ปกครองขายสินค้าของที่ระลึกที่ถนนคนเดิน
ค. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเด็กไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ง. ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาที่ยากจน

อ่านข่าวที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามข้อ ๘-๑๐

๘. ข้อใดคือสาเหตุที่ทาให้เยาวชนรายนี้สวมใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่สร้างจิตสาธารณะในสังคม
ก. เพื่อต้องการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
ข. เพื่อต้องการเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทาประโยชน์เพื่อสังคม
ค. เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนทาความดีโดยไม่ลังเล แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ง. เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริง ที่ตนเองคิดขึ้น
๙. พฤติกรรมของเยาวชนรายนี้สอดคล้องกับค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ข้อใด น้อยที่สุด
ก. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
ข. รักษาวัฒนธรรมประจาชาติ
ค. รักษาวินัย กฎหมายไทย
ง. คิดอะไรให้ส่วนรวม
๑๐. จากข่าวข้างต้นนักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไรได้เหมาะสมที่สุด
ก. ไม่ลังเลที่จะทาความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถทาได้
ข. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริง
ค. ซื้อชุดซุปเปอร์ฮีโร่ที่ชื่นชอบมาสวมใส่และทาความดีที่สามารถทาได้
ง. สร้างเครือข่ายโครงการอาสาสมัครซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงให้แก่เยาวชนทุก ๆ จังหวัด

๗

๘

สาระการเรียนรู้
๑. ความหมาย จุดประสงค์ ความสาคัญ และประโยชน์ของการอ่าน
๒. องค์ประกอบ และประเภทของข่าว
๓. หลักการอ่านและพิจารณาข่าว

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เพื่อให้นักเรียนอธิบายความหมาย และจุดประสงค์ของข่าวได้
๒. เพื่อให้นักเรียนจาแนกประเภทของข่าวได้
๓. เพื่อให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญของข่าวได้
๔. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อข่าวได้อย่างน่าสนใจ

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน ในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗ อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๘ สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน
และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๙ มีมารยาทในการอ่าน

๙
เกมกระตุ้นกระบวนการคิด ฟิตก่อนฝึกทักษะ

เกม “ดินแดนล่องหน”
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนนาตัวอักษรในช่อง จานวน ๒ ช่อง จากตารางมาต่อกัน เพื่อให้ได้คา
ตรงกับความหมายตามที่กาหนดในแต่ละข้อ แล้วเติมลงในช่องว่างที่กาหนดให้
โดยใช้เวลาทากิจกรรม ๑๕ นาที
๒. เมื่อได้คาเติมลงในช่องว่างที่กาหนดครบแล้ว ให้นาพยัญชนะที่อยู่ใน  ตั้งแต่ข้อ
๑-๘ มาเรียงต่อกัน ก็จะพบชื่อดินแดนล่องหนปรากฏขึ้น
หน้า
ปล่อ
นตร์
มือง

บล้อ
คาเ
ย์กบ
มวัย

มหา
รถสิ
ทรา
ตมะ

ใหม่
โลกั
มนุษ
ยใจ

ความหมาย
๑. ที่เพิ่งเคยเห็นหรือรู้จักกัน =____ __ __ __
๒. ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย = __  __ __ __ __
๓. ผู้มีอิทธิฤทธิ์, ผู้มีใจสูง = __ __ __  __ __
๔. คนที่ฝึกดาน้าได้นานๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยในการหายใจใต้น้า = __ __ __ __  __
๕. รถบรรทุกขนาดใหญ่ข้างหน้ามี ๒ ล้อ ข้างหลังมี ๘ ล้อ = __ __ __  __ __
๖. หญิงสาววัยรุ่น = __ __  __ __ __
๗. ชื่อนรกขุมหนึ่ง เป็นที่ลงโทษหนักที่สุดไม่ได้ผุดได้เกิด =  __ __ __ __ __
๘. เคลิบเคลิ้ม คิดฝันไป = __ __ __ __ __ 

ดินแดนล่องหนนี้ คือ __ __ __ __ __ __ __ __

๑๐
ใบความรู้ท่ี ๑
เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์
ความหมายของการอ่าน
การอ่าน หมายถึง กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถในการใช้ความคิด
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
๑. อ่านเพื่อความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือตาราทางวิชาการ สารคดีทางวิชาการ การวิจัย
ประเภทต่าง ๆ หรือการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรอ่านอย่างหลากหลาย เพราะความรู้ในวิชาหนึ่ง
อาจนาไปช่วยเสริมในอีกวิชาหนึ่งได้
๒. อ่านเพื่อความบันเทิง ได้แก่ การอ่านจากหนังสือประเภทสารคดีท่องเที่ยว นวนิยาย
เรื่องสั้น เรื่องแปล การ์ตูน บทประพันธ์ บทเพลง แม้จะเป็นการอ่านเพื่อความบันเทิง แต่ผู้อ่านจะได้
ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องด้วย
๓. อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด ได้แก่ การอ่านจากหนังสือประเภทบทความ บทวิจารณ์
ข่าว รายงานการประชุม ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องเลือกอ่านให้หลากหลาย ไม่เจาะจง
อ่านเฉพาะสื่อที่นาเสนอตรงกับความคิดของตน เพราะจะทาให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้มีเหตุผล
อื่น ๆ มาประกอบการวิจารณ์ วิเคราะห์ได้หลายมุมมองมากขึ้น
๔. อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละครั้ง ได้แก่ การอ่านที่ไม่ได้เจาะจง แต่เป็นการอ่าน
ในเรื่องที่ตนสนใจหรืออยากรู้ เช่น การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
ฉลากยา ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา การอ่านประเภทนี้มักใช้เวลาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นการอ่าน
เพื่อให้ได้ความรู้และนาไปใช้ หรือนาไปเป็นหัวข้อสนทนา เชื่อมโยงการอ่านสู่การวิเคราะห์
และการคิดวิเคราะห์ บางครั้งก็อ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ความสาคัญของการอ่าน
๑. การอ่านหนังสือทาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น
การฟัง
๒. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจากัดเวลาและสถานที่ สามารถนาไปไหนมาไหนได้
๓. หนังสือเก็บได้นานกว่าสื่ออย่างอื่น ซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจากัด

๑๑
๔. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิด และสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน
๕. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่า และมากกว่าสื่ออย่างอื่น ทั้งนี้เพราะขณะที่
อ่านจิตใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับข้อความ พินิจวิเคราะห์อยู่กับข้อความ
๖. ผู้อ่านเป็นผู้กาหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง
๗. หนังสือหลากหลายรูปแบบ และราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น จึงทาให้สมองผู้อ่านเปิดกว้าง
สร้างแนวคิดและสร้างทัศนคติได้มากกว่า
๘. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งหนังสือ
บางเล่มสามารถนาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
ประโยชน์ของการอ่าน
๑. เป็นการพัฒนาสติปัญญา ให้เกิดความรู้ความฉลาด เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตจิตใจ
๒. ทาให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้ เช่น
การอ่านตาราแขนงต่าง ๆ หนังสือคู่มือ หนังสืออ่านประกอบในแขนงวิชาต่าง ๆ
๓. ทาให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ
การอ่านสื่อเหล่านี้ นอกจากจะทาให้รู้ทันข่าวสารบ้านเมือง และสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศแล้ว ยังได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทวิจารณ์ ตลอดจนโฆษณาสินค้าต่าง ๆ
๔. ทาให้ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาถามที่เราข้องใจ สงสัย
ต้องการรู้ เช่น การอ่านหนังสือพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคา
๕. ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมทาให้
ผู้อ่านมีความสุขความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คล้อยตามของเรื่องนั้น ๆ ผ่อนคลายความตึงเครียด
ได้ข้อคิด และยังเป็นการยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้สูงขึ้นได้อีกด้วย เช่น อ่านนิทาน นวนิยาย การ์ตูน
เรื่องสั้น เป็นต้น
๖. ทาให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผู้ที่อ่านหนังสือสม่าเสมอ ย่อมเกิดความชานาญ
ในการอ่าน สามารถอ่านได้เร็ว เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่าย จับใจความที่อ่านได้ถูกต้อง เข้าใจประเด็น
สาคัญของเรื่อง และสามารถประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การอ่านบทความ
บทวิจารณ์ สารคดี เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
๗. ทาให้ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ความก้าวหน้า ประสบความสาเร็จ ประพฤติดี
ประพฤติชอบ ผู้อ่านย่อมมีความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกิดความรู้ ความคิดที่หลากหลาย กว้างไกล สามารถ
นามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีชีวิต มีคุณค่า และมีระเบียบแบบแผน เช่น การอ่าน
หนังสือธรรมะ สู้แล้วรวย ชีวประวัติ

๑๒
๘. ทาให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้ที่อ่านมากย่อมรู้มาก มีข้อมูลต่าง ๆ
สั่งสมไว้มาก เมื่อสนทนากับผู้อื่น ย่อมมีความมั่นใจ ไม่ขัดเขิน เพราะมีภูมิความรู้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ให้คาแนะนาแก่ผู้อื่น เช่น การอ่านหนังสือสุขภาพจิต วารสารสุขภาพ หมอชาวบ้าน เป็นต้น
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
ทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Education Objectives) มี ๓ ด้าน ได้แก่
ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยของผู้เรียน ส่งผลต่อความสามารถทางการคิด ที่บลูม
จาแนกไว้เป็น ๖ ระดับ คาถามในแต่ละระดับมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ได้แก่
ระดับที่ ๑ ระดับความรู้ความจา แยกเป็น ความรู้ในเนื้อหา เช่น ความรู้ใน
ศัพท์ที่ใช้ และความรู้ในข้อเท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวิธีดาเนินการ
ระดับที่ ๒ ระดับความเข้าใจ แยกเป็น การแปลความ การตีความ และ
การขยายความ
ระดับที่ ๓ ระดับการนาเอาไปใช้ การประยุกต์
ระดับที่ ๔ ระดับการวิเคราะห์ แยกเป็น การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการ
ระดับที่ ๕ ระดับการสังเคราะห์ แยกเป็น การสังเคราะห์การสื่อความหมาย
การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ระดับที่ ๖ ระดับการประเมินค่า แยกเป็นการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ภายในและการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายนอก การที่
ผู้เรียนจะมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้เรียนนั้นจะต้อง
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ใหม่ หรือข้อความจริงใหม่ได้

๑๓
ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง หลักการอ่านและพิจารณาข่าว
ความหมายของข่าว
ข่าว หมายถึง เหตุการณ์ที่คนในสังคมกาลังให้ความสนใจ และตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสาร เหตุการณ์ที่นามาเขียนเป็นข่าวจะต้องเป็นเรื่องทันสมัย ทันเหตุการณ์ ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลในสังคม
องค์ประกอบของข่าว
ข่าวมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือ พาดหัวข่าว ความนา ส่วนเชื่อม และเนื้อข่าว
๑. พาดหัวข่าว เป็นส่วนที่สร้างความเข้าใจ โดยใช้คาสะดุดตา และตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า
เนื้อข่าว
๒. ความนา คือ เนื้อเรื่องย่อของข่าว เป็นการเขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบว่า เหตุการณ์ที่นามา
เขียนข่าวมีเนื้อความอย่างไร ความนาที่ดีต้องชัดเจน และทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว โดยอาจไม่
จาเป็นต้องอ่านส่วนต่อไป
๓. ส่วนเชื่อม คือ ส่วนที่อยู่ระหว่างความนากับเนื้อเรื่อง ทาหน้าที่ขยายความหรือให้
รายละเอียดเพิ่มเติมจากความนา องค์ประกอบส่วนนี้ไม่มีความจาเป็นมากนัก บางข่าวอาจจะมีหรือ
อาจจะไม่มีก็ได้
๔. เนื้อข่าว คือ รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นย่อหน้าสั้น ๆ หากมี
รายละเอียดมาก อาจจะเขียนแยกออกไปหน้าย่อหน้า โดยเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเรียงลาดับ
ความสาคัญมากไปหาน้อย
ประเภทของข่าว
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑. ข่าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาสาระหนักสมอง และมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม
เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา จะพบมากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ เช่น
หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
๒. ข่าวเบา หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาสาระเบาสมอง มุ่งให้ความตื่นเต้น เพลิดเพลิน แม้จะมี
ความสาคัญ และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่น้อยกว่าข่าวหนัก แต่ชาวบ้านจะให้ ความสนใจ
มากกว่า เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา พบมากในหนังสือพิมพ์ประชานิยม เช่น ไทยรัฐ
เดลินิวส์ ข่าวสด สยามกีฬา

๑๔
หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว
การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. พิจารณาการพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวเป็นการจัดลาดับความสาคัญของข่าว การ
สังเกต การพาดหัวข่าว จะพบส่วนสาคัญของข่าว จะพาดหัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ส่วนสาคัญ
รองลงมาจะใช้ตัวอักษรเล็กลงตามลาดับ ดังนั้นการอ่านข่าว ควรอ่านพาดหัวข่าวใหญ่ก่อน แล้วจึงมา
อ่านพาดหัวข่าวรอง
๒. พิจารณาความนา เมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวแล้ว ทราบเรื่องราวสั้น ๆ ของข่าว
ต่อมาให้พิจารณาความนา ซึ่งจะสรุปเรื่องราวของข่าว โดยขยายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัว
ข่าว หากผู้เขียนข่าวสามารถเขียนความนาได้ชัดเจน ผู้อ่านที่มีเวลาน้อย และประหยัดเวลาในการอ่าน ก็
ไม่จาเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวต่อไป
๓. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ หากทราบเรื่องย่อของ
ข่าวจากความนาแล้ว เนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ซึ่งอาจจะพบว่า การให้
ข้อมูลของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะแตกต่างกัน เพราะผู้เขียนข่าวต้องนาเสนอให้ทันเวลา หากสนใจ
ข่าวใดเป็นพิเศษให้อ่านเนื้อข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เพื่อจะได้เปรียบเทียบความถูกต้องของข่าว
๔. พิจารณาการใช้สานวนภาษา เมื่อพิจารณาการใช้สานวนภาษาในการเขียนข่าว จะพบว่า มี
ข้อบกพร่องหลายประการ ทั้งในการเขียนสะกดคา การใช้คาย่อ การใช้คาผิดระดับ การใช้คาแสลง การวาง
ส่วนขยายไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดทาหนังสือพิมพ์เป็นกระบวนการที่เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้ทันเวลาขาย เพราะหนังสือพิมพ์จะมีค่าเฉพาะวันเท่านั้น พอวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครสนใจ ข่าวจึง
เป็นวรรณกรรมที่รีบเร่ง เพราะฉะนั้น การอ่านข่าวจึงควรพิจารณาการใช้ภาษาตามลักษณะของภาษาข่าว
ไม่ยึดความถูกต้องของหลักการใช้ภาษา
การติดตามข่าวสารทุกวันจะช่วย
ให้เราเป็นคนทันเหตุการณ์นะคะ

๑๕
แบบฝึกทักษะ สรุปเนือ้ หาใบความรู้ เชื่อมโยงสู่แผนผังใยแมงมุม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปเนือ้ หาจากการอ่านใบความรู้ที่ ๒ เรื่องหลักการอ่านและ
พิจารณาข่าว เขียนเป็นแผนผังใยแมงมุม (WEB DIAGRAM) โดยใช้เวลา
๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)

องค์ประกอบ
ความหมาย

นำพำสุข

นำพำสุข
หลักการพิจารณา
ประเภท
นำพำสุข
นำพำสุข

๑๖

แบบฝึกทักษะที่ ๑ ฝึกจับใจความ
คาชี้แจง: ให้นักเรียนอ่านข่าวต่อไปนี้ โดยใช้เวลา ๕ นาที

๑๗
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามจากข่าวที่อ่านให้ถูกต้อง ใช้เวลา ๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)
๑. เหตุการณ์ในข่าวเกิดขึ้นที่ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เซลแมนขายรถยนต์ดังข่าว ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ปัญหาที่เซลแมนพบในการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. เหตุใดเซลแมนขายรถยนต์ดังข่าวจึงเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัข
และแมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. นอกจากเซลแมนขายรถยนต์ดังข่าวแล้ว มีใครที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอีก
เพราะเหตุใดเขาจึงให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๘
แบบฝึกทักษะที่ ๒ ตามพินิจปัญหา

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………

สาเหตุ

สาเหตุ
ปัญหา

คาชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวข้างต้น ว่าปัญหามี
เกิดจากอะไร ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ใช้เวลา ๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………

ปัญหา
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

๑๙
แบบฝึกทักษะที่ ๓ พัฒนาความคิด
คาชี้แจง : หากในชุมชนของนักเรียนมีสุนัขและแมวจรจัดเป็นจานวน
มากจนกลายเป็นปัญหาของชุมชน นักเรียนจะมีวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ใช้เวลา ๑๕ นาที
(๑๐ คะแนน)

วิธีป้องกัน
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………

วิธีแก้ปัญหา
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………

๒๐
แบบฝึกทักษะที่ ๔ ฝึกคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามจากข่าวที่อ่านให้ถูกต้อง ใช้เวลา ๑๕ นาที
(๑๐ คะแนน)

๑. ประเด็นหลักของข่าวคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เหตุใดเซลแมนขายรถยนต์จึงต้องร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดส่งผลต่อสังคมอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนคิดว่าข่าวนี้ให้ประโยชน์แก่ใคร และให้ประโยชน์อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. พฤติกรรมการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดของเซลแมนขายรถยนต์ เป็นพฤติกรรมที่
นักเรียนควรยึดถือเป็นแบบอย่างหรือไม่ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

๒๑
แบบทดสอบหลังเรียน
เสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๑ ฉบับนี้ ใช้ทดสอบความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
หลังการฝึกทักษะ เรื่อง แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
ใช้เวลาทดสอบ ๒๐ นาที
๒. ให้นักเรียนอ่านคาถามและคาตอบให้ชัดเจน แล้วเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
นาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องตัวเลือกที่ต้องการ
๓. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ และส่งกระดาษคาตอบทันทีเมื่อหมดเวลา

อ่านข่าวที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ ๑-๕

๒๒
๑. ข่าวข้างต้นเป็นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวสังคม
ข. ข่าวกีฬา
ค. ข่าวการศึกษา
ง. ข่าวเศรษฐกิจ
๒. ข้อใดคือพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของกองเชียร์ชาวญี่ปุ่น
ก. การมีความสามัคคีกันในการเชียร์ฟุตบอลและการมีจิตสาธารณะ
ข. การช่วยกันเก็บขยะในสนามหลังจบการแข่งขัน
ค. การยอมรับในผลการแข่งขันฟุตบอล
ง. การเชียร์ฟุตบอลอย่างมีวินัย
๓. หากนักเรียนพบเห็นขยะในสถานที่ต่างๆ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยด้วยตนเอง
ข. แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อย
ค. เชิญชวนบุคคลรอบข้างเก็บขยะให้เรียบร้อย
ง. ตามหาผู้ทิ้งขยะมารับผิดชอบผลการกระทา
๔. สาเหตุสาคัญที่ทาให้กองเชียร์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะคือข้อใด
ก. เป็นข้อตกลงที่กองเชียร์ชาวญี่ปุ่นได้ตกลงทาร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกครั้ง
ข. สนามแข่งขันมีจานวนขยะมากเกินกว่าจะปล่อยปละละเลย
ค. ได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยอยู่ในสายเลือด
ง. แสดงความรับผิดชอบต่อขยะที่ตนเองทิ้ง
๕. พฤติกรรมของกองเชียร์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นในข่าว เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงถึงวินัยและจิตสาธารณะของชาติที่ได้รับการปลูกฝัง
ข. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นหน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดรับผิดชอบอยู่แล้ว
ค. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงออกว่าชาติของตนมีวินัยมากกว่าชาติอื่น
ง. เหมาะสม เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๒๓

อ่านข่าวที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ ๖-๗

๖. ข่าวข้างต้นเป็นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวสังคม
ข. ข่าวกีฬา
ค. ข่าวการศึกษา
ง. ข่าวเศรษฐกิจ
๗. น้องออมสิน เป็นผู้มีจิตสาธารณะอย่างไร
ก. ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาที่ยากจน
ข. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเด็กไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ค. ช่วยผู้ปกครองขายสินค้าของที่ระลึกที่ถนนคนเดิน
ง. สร้างบรรยากาศด้วยการร้องเพลงที่ถนนคนเดิน

อ่านข่าวที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามข้อ ๘-๑๐

๘. ข้อใดคือสาเหตุที่ทาให้เยาวชนรายนี้สวมใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่สร้างจิตสาธารณะในสังคม
ก. เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริง ที่ตนเองคิดขึ้น
ข. เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนทาความดีโดยไม่ลังเล แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ค. เพื่อต้องการเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทาประโยชน์เพื่อสังคม
ง. เพื่อต้องการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
๙. พฤติกรรมของเยาวชนรายนี้สอดคล้องกับค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ข้อใดน้อยที่สุด
ก. คิดอะไรให้ส่วนรวม
ข. รักษาวินัย กฎหมายไทย
ค. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
ง. รักษาวัฒนธรรมประจาชาติ
๑๐. จากข่าวข้างต้นนักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไรได้เหมาะสมที่สุด
ก. สร้างเครือข่ายโครงการอาสาสมัครซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงให้แก่เยาวชนทุกๆ จังหวัด
ข. ซื้อชุดซุปเปอร์ฮีโร่ที่ชื่นชอบมาสวมใส่และทาความดีที่สามารถทาได้
ค. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริง
ง. ไม่ลังเลที่จะทาความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถทาได้

๒๔

๒๕
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
_______. (๒๕๔๙). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทยเพือ่ พัฒนาการคิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา.
สิริมงคล ไกรวงศ์วิชญ์. (๒๕๕๗). หนุ่มเซลแมนร้องเพลงหาเงินช่วยสุนัขและแมวจรจัด. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์. (๒๕๕๐). ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุรี : ซี.ซี.
นอลลิดจ์ลิงคส์.
สุวิทย์ มูลคา. (๒๕๔๗). ครบเครื่องเรื่องการคิด. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
ภาพพิมพ์.
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (๒๕๕๗). เด็กจิตสาธารณะร้องเพลงช่วยนักเรียนจน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.as. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗.
PHITSANULOK HOTNEWS. (๒๕๕๗). เยาวชนซุปเปอร์ฮีโร่จิตสาธารณะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.phitsanulokhotnews.com. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

๒๖

ภาคผนวก

๒๗

เฉลย แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เล่มที่ ๑ แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจข่าว
ชื่อ-สกุล……………………………………………………ชั้น…………… เลขที…
่ ………..

คาชี้แจง ให้นักเรียนตรวจคาตอบจากการเฉลยแบบทดสอบดังนี้
:
ก่อนเรียน
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
X

ข

ค

หลังเรียน
ง

X
X
X
X
X
X
X
X
X

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง ๙-๑๐ อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระหว่าง ๗-๘ อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระหว่าง ๕-๖ อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระหว่าง ๐-๔ อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………………ผู้ประเมิน
(………………………………….)

๒๘
เฉลยเกมกระตุ้นกระบวนการคิด ฟิตก่อนฝึกทักษะ

เฉลยเกม “ดินแดนล่องหน”
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนนาตัวอักษรในช่อง จานวน ๒ ช่อง จากตารางมาต่อกันเพื่อให้ได้คาตรงกับ
ความหมายตามที่กาหนดในแต่ละข้อ แล้วเติมลงในช่องว่างที่กาหนดให้ โดยใช้เวลา
ทากิจกรรม ๑๕ นาที
๒. เมื่อได้คาเติมลงในช่องว่างที่กาหนดครบแล้ว ให้นาพยัญชนะที่อยู่ใน  ตั้งแต่ข้อ ๑-๘
มาเรียงต่อกัน ก็จะพบชื่อดินแดนล่องหนปรากฏขึ้น
หน้า
ปล่อ
นตร์
มือง

บล้อ
คาเ
ย์กบ
มวัย

มหา
รถสิ
ทรา
ตมะ

ใหม่
โลกั
มนุษ
ยใจ

ความหมาย
๑. ที่เพิ่งเคยเห็นหรือรู้จักกัน =__ห น้ __า __ใ __ห __ม่
๒. ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย = __
ค ำ __เ _มื __อ ง
๓. ผู้มีอิทธิฤทธิ์, ผู้มีใจสูง = _ม ห า ต ม ะ
๔. คนที่ฝึกดาน้าได้นานๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยในการหายใจใต้น้า = ม นุ ษ ย์ ก บ
๕. รถบรรทุกขนาดใหญ่ข้างหน้ามี ๒ ล้อ ข้างหลังมี ๘ ล้อ = __ร __ถ _สิ นบ ล้ อ
๖. หญิงสาววัยรุ่น = __ท __ร า __ม __วั __ย
๗. ชื่อนรกขุมหนึ่ง เป็นที่ลงโทษหนักที่สุดไม่ได้ผุดได้เกิด = โ _ล กั น ต ร์
๘. เคลิบเคลิ้ม คิดฝันไป = __ป _ล่ อ ย ใ จ

ดินแดนล่องหนนี้ คือ __น้ __ำ __ต __ก __บ __า __โ __จ

๒๙
เฉลยแบบฝึกทักษะ สรุปเนือ้ หาใบความรู้ เชื่อมโยงสู่แผนผังใยแมงมุม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปเนือ้ หาจากการอ่านใบความรู้ที่ ๒ เรื่องหลักการอ่านและ
พิจารณาข่าวเขียนเป็นแผนผังใยแมงมุม (WEB DIAGRAM) โดยใช้เวลา
๑๕ นาที (๑๐คะแนน)
ความนา
การพาดหัวข่าว
เหตุการณ์ที่คนในสังคม
กาลังให้ความสนใจ

ส่วนเชื่อม
องค์ประกอบ
นำพำสุข

ความหมาย

เนื้อข่าว

การพาดหัวข่าว
พิมพ์เผยแพร่นำพำสุข
หลักการพิจารณา
ประเภท

สานวนภาษา
นำพำสุข
ข่าวเบา

ข่าวหนัน
ก ำพำสุข
ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

ข่าวการศึกษา
ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวบันเทิง

ข่าวอาชญากรรม

ความนา
เนื้อข่าว

๓๐

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบฝึกทักษะ สรุปเนื้อหาใบความรู้ เชื่อมโยงสู่แผนผังใยแมงมุม

ดีมาก (๙-๑๐)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่
ค้นคว้ามา
อย่างดีมาก มีเนื้อหา
ตามขั้นตอน ครบถ้วน
ทุกประเด็น โดยใช้
เหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ระดับคุณภาพ
ดี (๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
แสดงความรู้ความ
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่
เข้าใจในเนื้อหาที่
ค้นคว้ามาอย่างดี
ค้นคว้ามาอย่างดี
มีเนื้อหาตามขั้นตอน
มีเนื้อหาตามขั้นตอน
ขาด ๑-๒ ประเด็น
ขาด ๓-๔ ประเด็น
มีการใช้
มีการใช้เหตุผลได้
เหตุผลได้อย่าง
อย่างสมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล

ควรปรับปรุง (๐-๔)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่
ค้นคว้ามาอย่างดี
มีเนื้อหาตามขั้นตอน
ขาด ๕ ประเด็นขึ้นไป
มีการใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

๓๑
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ อ่านจับใจความ
ปัญหา
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามจากข่าวที่อ่านให้ถูกต้อง ใช้เวลา ๑๕ นาที
(๑๐ คะแนน)
๑. เหตุการณ์ในข่าวเกิดขึ้นที่ใด
ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้าแม่กลอง หน้าตลาดสนามหญ้า เขตเทศบาลเมืองราชบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เซลแมนขายรถยนต์ดังข่าว ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอย่างไร
ใช้เวลาหลังเลิกงาน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. มาเล่นกีต้าร์ประกอบเสียงเพลง ให้ผู้ที่มาพักผ่อน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
และรับประทานอาหารในช่วงค่าคืน หยิบยื่นน้าใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเงินช่วยเหลือสุนัขและ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งจากสังคม โดยจัดทาป้ายข้อความ และภาพประกอบเชิญบริจาคเงินและ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สิ่งของ
...............................................................................................................................................…
๓. ปัญหาที่เซลแมนพบในการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดคือ
อะไร
ถูกมองว่าร้องเพลงเล่นดนตรีเพื่อรับเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. เหตุใดเซลแมนขายรถยนต์ดังข่าวจึงเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัขและ
แมวจรจัด
ต้องการหาเงินมาช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมตามสถานที่ต่าง ๆ ใน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จั……………………………………………………………………………………………………………………………………
งหวัดราชบุรี รวมไปถึงตามแหล่งที่มีการนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงไว้จานวนมากและขาดแคลน
อาหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕. นอกจากเซลแมนขายรถยนต์ดังข่าวแล้ว มีใครที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอีก เพราะ
เหตุใดเขาจึงให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
กลุ
่มเยาวชนและศิลปินอิสระ เพราะรักและสงสารสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งจนเป็นภาระ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แก่
สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนให้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นประโยชน์แก่สังคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………

๓๒
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบฝึกทักษะที่ ๑ ฝึกจับใจความ

ประเด็น
การประเมิน

ความเข้าใจ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๙-๑๐)
ตอบคาถาม
หลังจากที่อ่านได้
ทั้งหมด

ดี (๗-๘)

พอใช้ (๕-๖)

ควรปรับปรุง
(๐-๔)
ตอบคาถาม
หลังจากที่อ่านได้
๑ ข้อ ถึงไม่ได้เลย

ตอบคาถาม
หลังจากที่อ่าน
ได้ ๓ ข้อ

ตอบคาถาม
หลังจากที่อ่าน
ได้ ๒ ข้อ

การจับใจความ จับใจความสาคัญ
สาคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด

จับใจความ
สาคัญของ
เนื้อหาได้
เกือบทั้งหมด

จับใจความ
สาคัญของ
เนื้อหาได้
เล็กน้อย

จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้น้อย
มาก

การรู้ความหมาย เมื่ออ่านพบ
คาศัพท์
คาศัพท์ใหม่
สามารถวิเคราะห์
ความหมาย
คาศัพท์จากบริบท
ได้ทั้งหมด

เมื่ออ่านพบ
คาศัพท์ใหม่
สามารถ
วิเคราะห์
ความหมาย
คาศัพท์จาก
บริบทได้เกือบ
ทั้งหมด

เมื่ออ่านพบ
คาศัพท์ใหม่
สามารถ
วิเคราะห์
ความหมาย
คาศัพท์จาก
บริบทได้
เล็กน้อย

เมื่ออ่านพบ
คาศัพท์ใหม่
สามารถวิเคราะห์
ความหมาย
คาศัพท์จากบริบท
ได้น้อยมาก

คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๓ ประเด็น
๓

๓๓
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒ ตามพินิจปัญหา

แก้ไข

คาชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวข้างต้น ว่าปัญหามี
สาเหตุจากอะไร ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และมีแนวทางในการ
ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ใช้เวลา ๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)

สาเหตุ

สุนัขและแมวถูกทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู

ปัญหา
สุนัขและแมวจรจัด

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สุนัขและแมวจรจัดสร้างปัญหาให้แก่สังคม เช่น การเป็นพาหะนาโรค การทา
อันตรายแก่ผู้คนที่สัญจรไปมา การคุ้ยขยะหาอาหารก่อให้เกิดความสกปรก สุนัข
และแมวจรจัดที่ขาดแคลนอาหารสร้างความอนาทรใจแก่ผู้พบเห็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑.เอาใจใส่สุนัขและแมวที่เลี้ยงให้ดี
๒.ให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด โดยการแจ้งผู้รับผิดชอบนาสัตว์เหล่านี้ไปดูแล
อย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยให้สร้างปัญหาให้แก่สังคม
๓. มีความเมตตากรุณา บริจาคเงินและอาหารให้แก่แหล่งที่นาสุนัขและแมวจรจัดไปเลี้ยง

๓๔
แบบฝึกทักษะที่ ๒ ตามพินิจปัญหา
ประเด็น
การประเมิน

ดีมาก (๙-๑๐)

ระดับคุณภาพ
ดี (๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)

ควรปรับปรุง
(๐-๔)
สาเหตุ
สามารถระบุสาเหตุที่ สามารถระบุสาเหตุ สามารถระบุสาเหตุ สามารถระบุ
ถูกต้องของปัญหา
ของปัญหาได้ครบ ของปัญหาได้ครบ สาเหตุของปัญหา
ได้ครบทุกสาเหตุ
ทุกสาเหตุแต่ไม่มี
ทุกสาเหตุ แต่ไม่มี ได้บางสาเหตุ แต่
ความชัดเจนบาง
ความชัดเจน
ไม่มีความชัดเจน
สาเหตุ
ปัญหา
สามารถปัญหาที่ถูกต้อง สามารถระบุปัญหา สามารถระบุปัญหา สามารถระบุ
ของสถานการณ์ ได้
ของสถานการณ์ได้ ของปัญหาของ
ปัญหาของ
ครบทุกปัญหา
ครบทุกปัญหาแต่ไม่ สถานการณ์ได้ครบ สถานการณ์ได้
มี ความชัดเจนบาง ทุกปัญหา แต่ไม่มี บางปัญหา แต่ไม่
ปัญหา
ความชัดเจน
มีความชัดเจน
ผลกระทบ สามารถระบุผลกระทบ สามารถระบุ
สามารถระบุ
สามารถระบุ
จากปัญหาได้อย่าง
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล ปัญหาได้อย่าง
ปัญหาได้บาง
ปัญหาได้บาง
ชัดเจน ตลอดถึง
ถูกต้องเป็นเหตุ
ผลกระทบถูกต้อง ผลกระทบ
สามารถระบุผลกระทบ เป็นผลชัดเจน
เป็นเหตุ
ไม่เป็นเหตุเป็นผล
ที่อยู่นอกเหนือจาก
เป็นผลชัดเจน
ที่ชดั เจน
วรรณกรรมที่กาหนด
แนวทาง สามารถระบุ
สามารถระบุ
สามารถระบุ
สามารถระบุ
การแก้ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาได้ แนวทางแก้ไข
แนวทางแก้ไข
แนวทางแก้ไข
อย่างถูกต้องเป็นเหตุ ปัญหาได้อย่าง
ปัญหาได้บ้าง แต่มี ปัญหาได้บางแต่
เป็นผล ชัดเจน ตลอด ถูกต้อง
ความ เป็นเหตุเป็น ไม่มีความเป็นเหตุ
ถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นเหตุเป็นผล
ผลชัดเจน
เป็นผล ไม่ชัดเจน
ที่นอกเหนือจาก
ชัดเจน
ที่วรรณกรรมกาหนด
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔ ประเด็น
๔

๓๕

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓ พัฒนาความคิด
คาชี้แจง : หากในชุมชนของนักเรียนมีสุนัขและแมวจรจัดเป็นจานวนมาก
จนกลายเป็นปัญหาของชุมชน นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ใช้เวลา ๑๕ นาที (๑๐ คะแนน)

วิธีป้องกัน
๑.เอาใจใส่ดูแลสุนัขและแมว
ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านให้ดี
๒. ไม่ควรเลี้ยงสุนัขและแมว
ในบ้านหากไม่พร้อมจะดูแล
เอาใจใส่
๓. รณรงค์ให้มีข้อบังคับเอาผิด
หรือปรับแก่ผู้ที่นาสุนัขและ
แมวไปทิ้งในสถานที่ต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม

วิธีแก้ปัญหา
๑. ควรแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบเมื่อพบสุนัขและ
แมวจรจัด เพื่อจะได้ดูแล
และอยู่ในสถานที่ ที่มีความ
เหมาะสม
๒. ควรมีความเมตตา
กรุณาต่อสุนัขและแมว
จรจัดโดยการช่วยเหลือ
ตามกาลังทรัพย์ที่มี
๓. ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการทา
ประโยชน์เพื่อสุนัขและ
แมวจรจัด

๓๖
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบฝึกทักษะที่ ๓ พัฒนาความคิด
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี (๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เสนอแนวคิด
เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ในการปรับใช้ใน
สร้างสรรค์ในการ
ในการปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ได้อย่าง ปรับใช้ในชีวิต
ชีวิตประจาวันได้
หลากหลาย มีเหตุผล ประจาวันได้อย่าง
แต่ไม่หลากหลาย
มีความเหมาะสม
หลากหลาย มีเหตุผล มีความเหมาะสม
สามารถนาไปใช้ได้จริง มีความเหมาะสม

ควรปรับปรุง (๐-๔)
เสนอแนวคิด
สร้างสรรค์
ในการปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
แต่ไม่หลากหลาย
บางแนวคิด
ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

๓๗
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔ ฝึกคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามจากข่าวที่อ่านให้ถูกต้อง ใช้เวลา ๑๕ นาที
(๑๐ คะแนน)
๑. ประเด็นหลักของข่าวคืออะไร
หนุ่มเซลแมนขายรถร้องเพลงเล่นดนตรี รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสุนัขและ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เหตุใดเซลแมนขายรถยนต์จึงต้องร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
เพราะรักและสงสารสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งในสถานที่ต่าง ๆ และเป็นการใช้เวลาว่าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สร้างประโยชน์แก่สังคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดส่งผลต่อสังคมอย่างไร
๑.
อาจเป็นพาหะนาโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอันตรายถึงตายได้หากไม่ได้รับการรักษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.
สร้างความรบกวน เช่น เสียงเห่าหอนสร้างความราคาญ การคุ้ยขยะ สร้างความสกปรก
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.
สร้างความอนาทรใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทาให้มีชีวิต
……………..........................................................................................................................………
ตามสภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนคิดว่าข่าวนี้ให้ประโยชน์แก่ใคร และให้ประโยชน์อย่างไร
๑.
สังคม คือ ช่วยให้คนในสังคมช่วยกันดูแลช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.บุ
คคล คือ เป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.
สุนัขและแมวจรจัด คือ ส่งเสริมให้คนร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. พฤติกรรมการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดของเซลแมนขายรถยนต์ เป็นพฤติกรรมที่
นักเรียนควรยึดถือเป็นแบบอย่างหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบได้
๒ แบบ คือ เป็นพฤติกรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เพราะเป็นตัวอย่างการใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เวลาว่างช่วยเหลือสังคม, เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรถือเป็นแบบอย่าง เพราะการร้องเพลง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เล่นดนตรีในยามวิกาล สาหรับเยาวชนที่เล่นดนตรีและร้องเพลงไม่เป็น อีกทั้งการกลับบ้านดึก
……………………………………………………………………………………………………………………………………
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ควรหากิจกรรมอื่นที่เหมาะสมในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………

๓๘
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบฝึกทักษะที่ ๔ ฝึกคิดวิเคราะห์
ระดับคุณภาพ/ทักษะ

การอ่าน
แสดงความรู้ของเรื่องที่
อ่าน จับประเด็นลาดับ
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ได้ชัดเจนสมบูรณ์

การคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ วิพากษ์ ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุม
ต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่านได้
ชัดเจนสมบูรณ์

การเขียน
เขียนได้ถูกต้อง แสดง
ดีเยี่ยม
ความคิดเห็น โต้แย้ง
(๙-๑๐)
อธิบายสนับสนุน
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล
แสดงความรู้ของเรื่องที่ วิเคราะห์ วิพากษ์ ให้
เขียนได้ถูกต้อง แสดง
ดี
อ่าน จับประเด็นสาคัญ ข้อเสนอแนะในแง่มุม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
(๗-๘)
ลาดับเหตุการณ์จากเรื่อง ต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่านได้ อธิบายสนับสนุนไม่
ที่อ่านไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์
เพียงพอ ไม่สมเหตุ
ไม่สมบูรณ์เล็กน้อย
เล็กน้อย
สมผลเล็กน้อย
แสดงความรู้จากเรื่องที่ วิเคราะห์ วิพากษ์ให้
เขียนได้ถูกต้อง แสดง
พอใช้
อ่าน จับประเด็นสาคัญ ข้อเสนอแนะในแง่มุม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
(๕-๖)
ลาดับเหตุการณ์จากเรื่อง ต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่านได้ อธิบายสนับสนุนไม่
ที่อ่านไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์
เพียงพอและ
ไม่สมบูรณ์ แต่มีแนวโน้ม แต่มีแนวโน้มที่ดี
ไม่สมเหตุสมผล
ที่ดี
แต่มีแนวโน้มที่ดี
แสดงความรู้ของเรื่องที่ วิเคราะห์ วิพากษ์ให้
เขียนได้ถูกต้อง แสดง
ควรปรับปรุง
อ่าน จับประเด็นสาคัญ ข้อเสนอแนะในแง่มุม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
(๐-๔)
ลาดับเหตุการณ์จากเรื่อง ต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่านได้ อธิบายสนับสนุน ไม่
ที่อานไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ เพียงพอและไม่
และไม่สมบูรณ์
สมเหตุสมผล
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๓ ประเด็น
๓

