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คำนำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำกำรเรี ย นกำรสอนภำษำไทย
มำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยภำษำไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชำติ เป็ น สมบั ติ ท ำงวั ฒ นธรรม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์ รวมทั้งเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษไทย ซึ่งควรค่ำแก่กำรเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสำนให้คงอยู่ต่อไป ตลอดระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อน
กำรพั ฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยอย่ ำงจริงจั งและต่อเนื่ อง เพื่ อมุ่งเน้ นให้ ผู้เรียนมี ควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องของกำรอ่ ำน
เพื่อกำรสื่อสำรทั้งในระดับของกำรอ่ำนออกไปจนถึง กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกำรอ่ำน
และกำรวิ เครำะห์ งำนเขี ยนประเภทต่ ำง ๆ จำกทั้ งสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งนั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ยิ่ ง
ต่อควำมสำเร็จในกำรเรียน กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสำมำรถดำรงชีวิต
อยู่ในโลกปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำงรู้เท่ำทัน และสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็ มศักยภำพ สำมำรถมีส่วนร่วมและเป็นสมำชิก
ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสมบูรณ์ และนำไปสู่กำรขับเคลื่อนและพัฒนำเศรษฐกิจของตนเอง ของชุมชน ของประเทศ
และของโลกโดยรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำหรับในปีกำรศึกษำ 2564 - 2565 นี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำร “โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น” ขึ้น โดยจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรแกนนำด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 เพื่อเป็นวิทยำกรแกนนำในกำรทำหน้ำที่ พัฒนำครูผู้สอนของสถำนศึกษำในสังกัดให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง และสำมำรถนำไปใช้ในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
เพื่ อพั ฒนำคุ ณภำพด้ ำนสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู งของผู้ เรียน ทั้ งนี้ เอกสำร “กำรฝึ กอบรมหลั กสู ตรพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู ง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น” นี้ ได้จัดทำเป็น 3 เล่ม คือ 1) คู่มือฝึกอบรมพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 2) แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับครูผู้สอน)
และ 3) แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับนักเรียน) หวังว่ำเอกสำร
ดังกล่ำวนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ให้กับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ในโอกำสนี้ ขอขอบคุณสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ที่กรุณำมอบข้อสอบสำหรับนำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง และคณะผู้จัดทำ
ทุกท่ ำนที่มี ส่วนช่วยให้ เอกสำรชุดนี้ สำเร็จได้ต ำมวัต ถุประสงค์ และขอเป็น กำลังใจให้ ศึกษำนิ เทศก์ แ ละครูผู้สอนทุกท่ ำน
ในกำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนของนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

(นำยอัมพร พินะสำ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
หลักกำรและเหตุผล
กำรอ่ำนมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพรำะกำรอ่ำนช่วยเพิ่มพูนประสบกำรณ์ ควำมรู้
และควำมคิด บุคคลที่มีสมรรถนะกำรอ่ำนอย่ำงแท้จริงย่อมสำมำรถนำประสบกำรณ์ ควำมรู้และควำมคิดไปใช้
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอ่ำนและกำรวิเครำะห์งำนเขียนประเภทต่ำง ๆ
จำกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกเป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็จในกำรเรียน
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพของนักเรียนในอนำคตแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ คน
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำงรู้เท่ำทัน และสำมำรถพัฒ นำตนเองได้เต็มศักยภำพ
สำมำรถมีส่วนร่วมและเป็นสมำชิกในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสมบูรณ์ แต่พบว่ำจำกผลกำรทดสอบต่ำง ๆ อำทิ
กำรวัดและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
พบว่ำยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลกำรประเมินกำรรู้เรื่องกำรอ่ำนอยู่ในระดับปรับปรุง สำหรับกำรประเมินระดับนำนำชำติ
คือ กำรประเมินควำมฉลำดรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ของนักเรียนไทยในโครงกำร PISA (Programme
for International Student Assessment) พบว่ำ สมรรถนะควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
ด้วยควำมส ำคัญของกำรอ่ำนที่ ส่ งผลต่อกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินชีวิตของผู้ เรียนดังกล่ ำว ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงได้จัดกำรประชุม
อำจำรย์มหำวิทยำลัยในสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนภำษำไทยจำกทุกภูมิภำค และนักวิชำกำรศึกษำ เพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนกำรอ่ำน ซึ่งผลกำรประชุมได้ข้อสรุปว่ำ ควรมีกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนให้กับผู้เรียน โดยนำข้อสอบมำตรฐำนได้รับกำรเผยแพร่และนำมำเพิ่มเติมเทคนิคกำรอ่ำนเพื่อหำคำตอบ
ของข้อสอบดังกล่ำว เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำน ทั้งกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ กำรอ่ำนเพื่อวิเครำะห์
รวมไปถึงกำรนำควำมรู้จำกกำรอ่ำนไปใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในกำรเรียนและกำรทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องในด้ำน
กำรอ่ำนต่อไป ด้วยเหตุนี้ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงได้จัดทำ “โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น” ขึ้น โดยมีกำรดำเนินงำน คือ กำรอบรมพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ให้กับบุคลำกรแกนนำ ได้แก่ อำจำรย์สำขำวิชำภำษำไทย
จำกมหำวิทยำลั ย รำชภั ฏ ในทุ กภู มิภ ำค ศึ กษำนิเทศก์ที่ รับ ผิ ดชอบงำนภำษำไทย และครูผู้ ส อนภำษำไทย
ชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 3 จำกนั้ นจะเป็น กำรดำเนินกำรขับเคลื่ อนในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมกับ
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนให้กับผู้เรียนต่อไป โดยกำรขับเคลื่ อน
ดังกล่ ำวจะเป็ นกำรให้ ครู ผู้ สอนน ำควำมรู้ ที่ ได้รับจำกกำรอบรมสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้นสู งไปใช้ เป็ นแนวทำงในกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือนอกเวลำเรียนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้ มีสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนสำหรับกำรเรียนในระดับชั้ นที่สูงขึ้น รวมทั้งยังรวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อม
สำหรับผู้เรียนในกำรประเมินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรอ่ำนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้กับศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสำหรับกำรนำไป
ขยำยผลให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
กำรดำเนินงำน
3.1 ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนร่ ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ ำนภำษำไทยจำก
สถำบันอุดมศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทย ครูผู้สอนภำษำไทย และนักวิชำกำรศึกษำ จัดทำ
ชุดฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้กับคณำจำรย์คณะครุศำสตร์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัย
และสำนักที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำภำษำไทยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกภูมิภำค ด้วยกำรอบรมผ่ำนระบบกำร
สื่อสำรสองทำง (Video Conference) ในวันที่ 10 กันยำยน 2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำร
ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ส ำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ให้ กั บ ศึ ก ษำนิ เทศก์ ที่ รับ ผิ ด ชอบงำนภำษำไทยและครู ผู้ ส อนชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้รับให้เป็นวิทยำกรแกนนำในกำรขยำยผลระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ด้วยกำรอบรมผ่ำนระบบกำรสื่อสำรสองทำง (Video Conference) โดยจัดกำรอบรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้ งที่ 1 ระหว่ ำงวั นที่ 22 - 23 กั นยำยน 2564 ผู้ เข้ ำประชุ มประกอบด้ วย ศึ กษำนิ เทศก์
ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในภำคเหนือและภำคกลำง รวมจำนวน 256 คน
ครั้ งที่ 2 ระหว่ ำงวั นที่ 24 - 25 กั นยำยน 2564 ผู้ เข้ ำประชุ มประกอบด้ วย ศึ กษำนิ เทศก์
ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ รวมจำนวน
234 คน
ทั้งนี้ ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้รับให้
เป็นวิทยำกรแกนนำในกำรขยำยผลระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถศึกษำวีดิทัศน์กำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนตำม QR Code เทคนิคกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน เพื่อเป็นควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้นก่อนเข้ำรับกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
4) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกำรนิเทศ กำกับ และติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร
(ลิ งก์ วีดิโอ เรื่ อง เทคนิ คกำรพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ ำน โดย นำงสำวดวงใจ บุ ญยะภำส และนำยเสกสั นต์ ผลวัฒนะ)
https://www.youtube.com/watch?v=L0RZSC-iCiM
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3.2 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำโดยควำมร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ ำ ยอำจำรย์ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
ดำเนิ น กำรอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ให้ กับครูผู้สอนภำษำไทยชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ และช่ วยเหลือติดตำมกำรดำเนินงำนของ
โรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้สอนภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสู งสำหรั บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ที่ ได้รับ
จำกกำรอบรมพัฒนำไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนขั้นสูงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นสำหรับนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร กำรเรียนรู้ และกำรดำเนินชีวิตต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต
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กำรอบรมหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรอบรมหลั กสู ตรพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู งส ำหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษำตอนต้ นนี้ มี เอกสำร
ประกอบกำรอบรม ได้ แก่ 1) คู่ มื อฝึ กอบรมพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู งส ำหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษำตอนต้ น
2) แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับครูผู้สอน)
และ 3) แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับนักเรียน)
โดยเล่มที่ 1 คูม่ ือฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย ที่มำ
และควำมสำคัญของโครงกำร โครงสร้ำงเนื้อหำกำรฝึกอบรม เนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
แผนกำรจั ดกิจกรรมฝึ กอบรม แนวทำงกำรจั ดกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรนิ เทศ ติดตำม และประเมินผล เล่ มที่ 2
แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับครูผู้สอน)
ประกอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนที่ได้รับกำรเผยแพร่พร้อมเฉลยและคำอธิบำยกำรเฉลยในแต่ละข้อ และเล่มที่ 3
แบบฝึ กชวนคิ ดส ำหรั บพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู งส ำหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษำตอนต้ น (ฉบั บนั กเรี ยน)
ประกอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนที่ได้รับกำรเผยแพร่สำหรับนักเรียนใช้ในกำรฝึก
ทั้งนี้ หลังจำกกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นแล้ว
จะมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ทั้งจำกระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยด้ำนสมรรถนะกำรอ่ำนด้วยชุดฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
2. เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นด้ำนกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
3. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
กำรดำเนินงำน
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ นฐำน มี นโยบำยด้ ำนกำรจั ดกำรศึ กษำที่ ส่ งเสริ มกำรพั ฒนำ
ครูผู้สอนให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล ซึ่งทักษะด้ำนกำรอ่ำนเป็นหนึ่งในสมรรถนะกำรสื่อสำรดังกล่ำวทีค่ วร
ได้รับกำรพัฒนำเร่งด่วน สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึ กษำ จึ ง ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำชุ ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำ นขั้ นสู ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญของเรื่องให้ถูกต้อง โดยบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคต่ำง ๆ
เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนสำมำรถน ำไปพั ฒนำและเพิ่ มศั กยภำพกำรอ่ ำนขั้ นสู งให้ นั กเรียนสำมำรถจั บใจควำมส ำคั ญ
วิเครำะห์ และแสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิเครำะห์วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุผลจำกเรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขั้นตอนกำรทำชุดฝึกอบรม
ชุดฝึกอบรมหลั กสู ตรพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสู ง จัดทำขึ้นโดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรของ
คณะทำงำน ได้แก่ อำจำรย์ จำกสถำบันอุดมศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทย รองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอนภำษำไทย และนักวิชำกำรศึกษำ เพื่อร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำงกำรจัดทำ
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เนื้อหำกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมถึงแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เพื่อจัดทำ
เป็ น แนวทำงกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสู งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น รวมทั้งถอดบทเรียน
จำกประสบกำรณ์กำรสอน เทคนิคและวิธีก ำรของผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยเพื่อให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนของผู้ เรียน
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพบริบทของผู้เรียน โดยมีกำรจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีน ำคม 2564 ณ ห้ องประชุมอำคำร สพฐ.3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษำธิกำร และครั้งที่ 2
ระหว่ำงวันที่ 29 มีนำคม ถึง 2 เมษำยน 2564 ณ โรงแรมบำงกอกชฎำ กรุงเทพมหำนคร
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
2. ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทยสำมำรถแนะนำ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
3. ครูผู้สอนภำษำไทยสำมำรถออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ของผู้เรียนได้
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงและสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โครงสร้ำงเนื้อหำกำรอบรม
แผนกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม
1. กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
2. กำรจัดกิจกรรมอบรม : ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
2.1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2.2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
2.3 กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
2.4 กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
2.5 กำรสังเกตคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
2.6 กำรหำใจควำมสำคัญได้ทกุ บทอ่ำน
3. กำรจัดกิจกรรมอบรม : กำรทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
3.1 สร้ำงควำมสนุกสนำน
3.2 อ่ำนเรื่องให้จบ ค้นพบ 5W1H
3.3 เพิ่มเคล็ดลับหำคำสำคัญ
3.4 แข่งขันเรียงถ้อยร้อยใจควำม
3.5 จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย
3.6 อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
4. กำรจัดกิจกรรมอบรม : กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
5. กำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
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จำนวน
ชั่วโมง
6
6

๔

๔
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กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
เสกสันต์ ผลวัฒนะ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจับใจความสาคัญเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมีเพื่อที่จะสามารถรับสารผ่านการอ่าน
หรือการฟังได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตรงประเด็น นอกจากนี้การจับใจความสาคัญได้อย่างแม่นยายังช่วยให้ผู้รับสาร
สามารถใช้ทักษะทางภาษาขั้น สู งยิ่ งขึ้น กล่ าวคือ สามารถนาใจความส าคัญ จากสิ่ งที่ได้อ่านหรือสิ่งที่ได้ฟั ง
มาวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การจับใจความสาคัญจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ ผู้เรียน
ควรศึกษาและหมั่นฝึกฝนให้เกิดความชานาญเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการทางานอื่น ๆ ต่อไป
1. ลักษณะของข้อความในแต่ละย่อหน้า
ธรรมชาติของการเขียนนั้น การนาเสนอความคิดหรือความรู้ในงานเขียนมักปรากฏในรูปแบบย่อหน้า
หลายย่อหน้าที่มีเนื้อความต่อเนื่องกัน ผู้เรียนจึงควรทราบก่อนว่า ในหนึ่งย่อหน้านั้นมีองค์ประกอบลักษณะใดบ้าง
เพื่อจะช่วยให้ค้นหาใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าได้ง่ายขึ้น
ในย่อหน้าหนึ่งนั้นจะมีลักษณะข้อความที่แตกต่างกัน อาจแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ใจความ
สาคัญและส่วนขยายใจความสาคัญ
๑.๑ ใจความสาคัญหรือความคิดหลัก (main idea) คือ ข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาที่มีสาระ
ครอบคลุมเนื้ อความอื่น ๆ ในย่อหน้ าหรือในเรื่องนั้น ๆ ใจความส าคัญ นี้อาจปรากฏเป็นประโยค เรียกว่า
ประโยคใจความสาคัญ สามารถเห็นได้ชัดเจนที่ต้นย่อหน้า หรือท้ายย่อหน้า หรือกลางย่อหน้า หรือปรากฏ
ที่ต้นและท้ายย่อหน้า หรืออาจไม่ปรากฏประโยคใจความสาคัญให้เห็นชัดเจนแต่แฝงอยู่ในเนื้อความ
๑.๒ ส่วนขยายใจความสาคัญหรือพลความ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๒.๑ ใจความรองหรือความคิดรอง (major supporting details) คือ ข้อความที่เป็น
ส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความสาคัญเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ทาให้เกิดความสมเหตุสมผล ทาให้ใจความสาคัญ
ชัดเจนขึ้น
๑.๒.๒ รายละเอียด (minor supporting details) คือ ข้อความที่เป็นส่วนขยายใจความรอง
หรือใจความส าคัญ ให้ ชัดเจนยิ่ งขึ้น รายละเอียดนั้ นอาจเป็น การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ สถิติตัว เลข
การอ้างอิงคากล่าวของบุคคล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เสริมความเข้ามา
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ตัวอย่าง
(๑) คนไทยมีความเชื่อว่าคนเราจะฝันได้ด้วยสาเหตุใหญ่ ๔ ประการ (๒) สาเหตุฝันประการแรก คือ
บุพนิมิต (๓) หมายถึง ฝันที่เชื่อกันว่าเป็นลางบอกเหตุที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าแก่ตัวผู้ฝันเองหรือคนใกล้ชิดทั้งเหตุดี
และเหตุร้าย (๔) สาเหตุฝันประการที่สองเรียกว่า จิตนิวรณ์ (๕) หมายถึง การเกิดฝันด้วยใจมีกังวลเป็นห่วง
ผูกพันกับบุคคลหรือกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (๖) เช่น นักเรียนกังวลเกี่ยวกับการสอบ ก็อาจฝันว่าสอบตกหรือไปสอบไม่ทัน
หากกังวลเกี่ยวกับการเดินทางก็อาจฝันว่าตกรถ (๗) สาเหตุฝันประการต่อมา คือ เทพสังหรณ์ (๘) ซึ่งอาจเป็น
เทวดาบอกเหตุหรือเทวดามาดลใจให้ฝัน มีทั้งที่เทวดามาเข้าฝันบอกกันตรง ๆ และบอกเป็นนัย ๆ ให้คิดว่าควร
หรือไม่ควรทาอะไร (๙) สาเหตุฝันประการสุดท้าย คือ ธาตุโขภ (๑๐) เป็นการเกิดฝันขึ้น ด้วยความผิดปรกติ
ของธาตุทั้งสี่ในร่างกายไม่อยู่ในสภาวะสมดุลหรือเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น
จากตัวอย่างข้างต้น ใจความสาคัญของย่อหน้านี้คือ ประโยคหมายเลข (๑) “คนไทยมีความเชื่อว่า
คนเราจะฝันได้ด้วยสาเหตุใหญ่ ๔ ประการ” เนื่องจากครอบคลุมสาระทั้งหมดของย่อหน้า จึงเป็นแก่นของเรื่อง
ประโยคหมายเลข (๒) (๔) (๗) และ (๙) คือ ใจความรอง ซึ่งเป็นข้อความที่ขยายแสดงรายละเอียด
ของสาเหตุที่ ท าให้ เกิด ความฝั น ตามความเชื่ อแบบไทยสั งเกตจากการใช้ค าว่า “สาเหตุฝั น ประการแรก”
“สาเหตุฝันประการที่สอง” “สาเหตุฝันประการต่อมา” และ “สาเหตุฝันประการสุดท้าย” เสริมความให้ประโยค
หมายเลข (๑) ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น
ส่วนประโยคหมายเลข (๓) คือ รายละเอียดที่ขยายใจความรองประโยคหมายเลข (๒) สังเกตจากการใช้
คาว่า “หมายถึง” ประโยคหมายเลข (๕) และ (๖) คือ รายละเอียดและตัวอย่างที่ขยายใจความรองประโยค
หมายเลข (๔) สังเกตจากการใช้คาว่า “หมายถึง” และ “เช่น” ประโยคหมายเลข (๘) คือ รายละเอียดที่ขยาย
ใจความรองประโยคหมายเลข (๗) สังเกตจากการใช้คาว่า “ซึ่ง” และประโยคหมายเลข (๑๐) คือ รายละเอียด
ที่ขยายใจความรองประโยคหมายเลข (๙)
แบบฝึกหัด
(๑) มี เหตุ ผ ลหลายประการที่ ท าให้ ฉั น ชอบล่ างูห างกระดิ่ ง (๒) ประการแรกคื อ เป็ น สิ่ งที่ ท้ าทาย
น่าตื่นเต้น และมีความเสี่ยงสูง (๓) ประการที่สองเป็นการล่าสัตว์ที่ไม่มีฤดูกาล (๔) เราสามารถล่างูชนิดนี้ได้
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนฤดูใบไม้ร่วง (๕) นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งท้าทายให้เราได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของมัน และรู้วิธี
ที่จะเอาชนะมัน (๖) มันจะซ่อนตัวลึกลับมีความระมัดระวังและเล่ห์กลมากจนทาให้จับมันได้ยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราต้องเรียนรู้ว่าทาอย่างไร เราจึงจะจับมันได้ (๗) เหตุผลประการสุดท้ายเราสามารถที่จะช่วยลดจานวนงู
ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายลงไปได้
(ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์, ๒๕๕๖, น.๔๘)
ใจความสาคัญ คือ ประโยคหมายเลข_________________________________
ใจความรอง คือ ประโยคหมายเลข_________________________________
รายละเอียด คือ ประโยคหมายเลข_________________________________
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2. วิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
การอ่านจับใจความสาคัญเป็นทักษะเบื้องต้นของการอ่านหนังสือและเป็นหัวใจของการอ่าน (ถนอมวงศ์
ล้ ายอดมรรคผล, ๒๕๖๑, น.๗๖) เพราะถ้าจับ ใจความส าคัญ ไม่ได้ ก็ย่อ มไม่ เข้าใจเรื่อ งที่ อ่าน หากต้ องใช้
ประโยชน์จากการอ่านนั้นก็ต้องกลับมาอ่านกันใหม่ ทาให้เสียเวลา การอ่านจับใจความสาคัญมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
๒.๑ อ่านเรื่องเพื่อทาความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องที่จะจับใจความสาคัญตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อทาความเข้าใจและได้ภาพรวม
ของเนื้อหาของเรื่องที่อ่านอย่างคร่าว ๆ โดยในขณะที่อ่านควรตั้งคาถามและพิจารณาว่าผู้เขียนกาลังสื่อเรื่องอะไร
ใคร ทาอะไร เมื่อไร ที่ไหน ด้วยเหตุผ ลใด และอย่างไร หากเรื่องนั้นมี ชื่อเรื่องก็ให้ พิจารณาตั้งแต่ชื่อเรื่อง
เพราะโดยทั่วไปชื่อเรื่องมักจะสอดคล้องกับใจความสาคัญหรือความคิดหลัก หรือช่วยแสดงให้เห็นถึงจุดสนใจ
ของเรื่อง
๒.๒ พิจารณาหาคาสาคัญ1 (key words) ของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
คาสาคัญ (key words) เป็นคาที่กาหนดเป้าหมายเพื่อนาไปสู่ใจความสาคัญหรือความคิด
หลักของเรื่องที่อ่าน ในแต่ละย่อหน้านั้นอาจมีคาสาคัญมากกว่าหนึ่งคา แต่เมื่อนาคาเหล่านั้นมาเชื่อมโยงสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก็สามารถทราบถึงใจความสาคัญหรือความคิดหลักของเรื่องที่อ่านได้
ลักษณะของคาสาคัญ
ธรรมชาติของการเขียนนั้น ผู้เขียนมิได้มีการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งของคาสาคัญ ผู้อ่านสามารถ
จะสังเกตคาสาคัญได้โดยอาศัยหลัก ดังนี้
(๑) เป็นคา กลุ่มคา หรือประโยคที่เขียนเหมือนกัน สื่อความหมายเหมือนกัน ปรากฏซ้า ๆ
ตั้งแต่ต้นจนจบ
(๒) เป็นคา กลุ่มคา หรือประโยคที่เขียนต่างกัน แต่สื่อความหมายเหมือนกัน ปรากฏซ้า ๆ
ตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่าง
สิ่งที่ชาวเรือถือกัน มากก็คือ “หั วเรือ ” นับถือกันว่าเป็นที่แม่ย่านางอยู่ พวกแม่ค้าที่ใช้เรือ
เป็นพาหนะบรรทุกของและอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือ ใหญ่ มักไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวเรือ แม้จะข้าม
ก็ยังไม่ยอมให้ข้าม เจ้าของเรือบางคนเคร่งมากจะจุดธูปบูชาทั้งเช้าและเย็น ที่หัวเรือบางลามีแผ่นทองเหลือง
หุ้มอย่างสวยงาม และมีซองทองเหลืองเล็ก ๆ ติดไว้ที่ทวนหัวเรือสาหรับปักธูป บางทีก็มีพวงมาลัยคล้องหัวเรือ
ที่เคร่งมาก ๆ ถึงกับจัดอาหารเซ่นทุกเช้าก็มี
(ส.พลายน้อย, ๒๕๖๐, น.๗๘)
จากย่อหน้าข้างต้น คาสาคัญลักษณะที่ ๑ ที่เขียนเหมือนกัน สื่อความหมายเหมือนกันปรากฏซ้า ๆ
ตั้งแต่ต้นจนจบในย่อหน้า คือ คาว่า “หัวเรือ”
ส่วนคาสาคัญลักษณะที่ ๒ ที่เขียนต่างกัน แต่สื่อความหมายเหมือนกัน ปรากฏซ้า ๆ ตั้งแต่
ต้นจนจบในย่อหน้านั้น อาจพิจารณาร่วมกับการอ่านแล้วตั้งคาถามว่าผู้เขียนกาลังสื่ อเรื่องอะไร ใคร ทาอะไร
เมื่อไร ที่ไหน ด้วยเหตุผลใด และอย่างไร ดังนี้

1ตำรำบำงเล่มใช้ว่ำ “คำกุญแจ” “คำหลัก” หรือ “คำไข”
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ย่ อ หน้ านี้ สื่ อเรื่ องของใคร จะพบค าที่ เขีย นต่ างกั น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ คคล ๓ คา คื อ ค าว่ า
“ชาวเรื อ ” “พวกแม่ ค้าที่ ใช้เรื อ ” และ “เจ้ าของเรือ ” แม้ค าทั้ ง ๓ ค าจะเขียนต่ างกั น แต่สื่ อความหมาย
เหมื อนกั นถึ งบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บเรื อ เมื่ อพิ จารณาแล้ ว ค าที่ สื่ อความหมายครอบคลุ มย่ อหน้ านี้ ก็ คื อ ค าว่ า
“ชาวเรือ”
ย่อหน้านี้สื่อเรื่องของ “ชาวเรือ” ทาอะไร จะพบข้อความที่แสดงถึงการกระทาของชาวเรือ
ที่แตกต่างกัน เช่น “มักไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวเรือ แม้จะข้ามก็ยังไม่ยอมให้ข้าม” “เคร่งมากจะจุดธูปบูชา
ทั้งเช้าและเย็น ” “ที่เคร่ งมาก ๆ ถึงกับ จัดอาหารเซ่นทุกเช้า ” แต่การกระทาดังกล่าวนี้ต่างสื่อความหมาย
ร่วมกันแสดงให้เห็นว่า ชาวเรือ “นับถือ” หรือ “ถือ” หัวเรือ นอกจากนี้จากการกระทาหลาย ๆ อย่างดังกล่าว
ยังแสดงให้เห็นถึงการนับถือหัวเรือของชาวเรือที่มีมากด้วย
จากคาสาคัญที่ได้ สามารถสรุปใจความสาคัญของย่อหน้านี้ได้ว่า “ชาวเรือนับถือหัวเรือมาก”
ซึ่งสื่อความหมายเหมือนกับประโยคแรกของย่อหน้านี้ที่ว่า “สิ่งที่ชาวเรือถือกันมากก็คือ ‘หัวเรือ’”
แบบฝึกหัด
๑. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
คาพูดของพ่อแม่อาจทาให้ลูกเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน และทาให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น พ่อแม่รัก
และเป็ นห่วงลูกเรื่องการทาการบ้าน หรือการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แต่ถ้าคาพูดของพ่อแม่เป็นไป
ในลักษณะพร่าบ่น ลูกอาจเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่เคี่ยวเข็ญและก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวมากเกินไป จึงต้องมีการอธิบาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลูกจะได้เข้าใจว่าพ่อแม่หวังดีต่อตน
๑) หน้าที่ของลูกที่ดี
๒) การอบรมสั่งสอนลูก
๓) โลกส่วนตัวของเด็ก
๔) ความหวังดีของพ่อแม่
๕) การสื่อสารในครอบครัว
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ย่อหน้านี้มีคาสาคัญ ๔ คา คือ “คาพูด” “พ่อแม่” “ลูก” และ “ความเข้าใจ”
คาส าคัญ คาที่ ๑ “ค าพู ด ” ปรากฏซ้า ๆ ตั้งแต่ต้น จนจบในย่อ หน้ าทั้ งลั กษณะที่ ๑ คือ “คาพู ด ”
๒ ครั้ง และลักษณะที่ ๒ คือ “พร่าบ่น” และ “การอธิบาย” ที่สื่อความหมายถึง “คาพูด”
ส่วนคาสาคัญคาที่ ๒ “พ่อแม่” คาที่ ๓ “ลูก” และคาที่ ๔ “ความเข้าใจ” ปรากฏซ้า ๆ ตั้งแต่ ต้นจน
จบในย่อหน้าเฉพาะลักษณะที่ ๑ คือ “พ่อแม่” ๕ ครั้ง “ลูก” ๓ ครั้ง และ “ความเข้าใจ” (หรือ “เข้าใจ”)
๓ ครั้ง
คาพูดของพ่อแม่อาจทาให้ลกู เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน และทาให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น พ่อแม่รัก
และเป็นห่วงลูกเรื่องการทาการบ้าน หรือการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แต่ถ้า คาพูดของพ่อแม่เป็นไป
ในลั กษณะพร่ำ บ่ น ลู ก อาจเข้ า ใจผิ ด คิดว่า พ่ อแม่ เคี่ ยวเข็ญ และก้ าวก่ายชีวิตส่ ว นตัว มากเกิ นไป จึงต้องมี
กำรอธิบำยเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลูกจะได้เข้าใจว่าพ่อแม่หวังดีต่อตน
จากค าส าคั ญ ที่ ได้ ประเด็น ส าคัญ ของย่ อหน้ านี้ จึงตรงกั บ ตัว เลื อ กที่ ๕) การสื่ อ สารในครอบครัว
เพราะค าว่า “การสื่ อสาร” สื่ อความหมายครอบคลุ มคาส าคัญ “คาพูด ” “พร่าบ่ น ” และ “การอธิบาย”
ที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ “ความเข้าใจ” เพราะในกระบวนการสื่อสารจะทาให้เกิดผลหรือปฏิกิริยาตอบสนอง
ซึ่งหมายถึง ปฏิกิริยาของผู้รับสารอันเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการรับรู้ความหมายของสารที่ส่งมาให้ ตรงกับ
คาว่า “ความเข้าใจ” หรือ “เข้าใจ” ส่วนคาว่า “ครอบครัว ” สื่อความหมายครอบคลุ มคาสาคัญ “พ่อแม่”
และ “ลูก”
ส่วนตัวเลือก ๑), ๒), และ ๔) จะมีคาสาคัญไม่ครบ และตัวเลือก ๓) คาที่ใช้ไม่ปรากฏในย่อหน้าจึงไม่ถูกต้อง
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๒. ข้อใดเป็นจุดเด่นของผลฟักข้าวในข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
หากน าผลสุกของฟักข้าวมาผ่ า จะพบไส้ ในซึ่งเป็นเยื่อหุ้ มเมล็ ดเหมือนวุ้นสีแดงสด จากการศึกษา
พบว่า เยื่อหุ้มเมล็ดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก กล่าวคือ มีไลโคปีนสูงกว่ามะเขือเทศ ๑๒ เท่า
และมีเบตาแคโรทีนมากกว่าแครอตถึง ๑๐ เท่า ด้วยปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเยื่อหุ้มเมล็ด จึงมีการนา
ผลฟักข้าวมาใช้ประโยชน์โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณโดดเด่น มีผู้ตั้งสมญานามผักพื้นบ้านชนิดนี้ว่า
“ผลไม้จากสวรรค์”
๑) ชื่อ
๒) สีสดใส
๓) ชนิดของพืช
๔) สารภายในผล
๕) ผลิตภัณฑ์แปรรูป
๓. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าในข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
เครื่องซักผ้ามีทั้งชนิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า เมื่อใช้เครื่องซักผ้าแล้วจะมีความเปียกชื้นภายในเครื่อง
การปิ ด ฝาไว้ จึ งไม่ เป็ น ผลดีต่ อ การระบายความชื้ น ที่ ห ลงเหลื อ อยู่ และมี โอกาสเกิ ด เชื้ อ ราที่ เป็ น อัน ตราย
ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ถังซักผ้าที่ใช้ไปนาน ๆ จะมีคราบตะกรันเกาะติดอยู่ ในคราบตะกรันนี้เป็นแหล่งที่เชื้อรา
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หลังใช้งาน
๑) วิธีใช้
๒) จุดอ่อน
๓) ประเภท
๔) วิธียืดอายุการใช้งาน
๕) การดูแลรักษาไม่ให้เกิดเชื้อรา
๔. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม (O-NET ม.๓)
คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ใช้เวลา
ในการขุด ๓ ปี คือ ระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๐ - ๒๓๘๓ คลองแสนแสบเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลาพูกับคลองโอ่งอ่าง
บรรจบกัน มาถึงวังสระปทุ ม ผ่ านเขตหนองจอก ถึงตาบลบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ ว เชื่อมต่ อ
กับคลองบางขนากเพื่อออกสู่แม่น้าบางปะกง
การขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนตามข้อความข้างต้น
๑) การอนุรักษ์
๒) การเลี้ยงชีพ
๓) การคมนาคม
๔) การท่องเที่ยว
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๒.๓ ตัดส่วนขยายใจความสาคัญทิ้ง
ธรรมชาติของการเขียนนั้น การนาเสนอความคิดหรือความรู้ในงานเขียน ผู้เขียนไม่ได้เสนอ
แต่ใจความสาคัญออกมาอย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ ผู้เขียนไม่ได้กล่าวตรง ๆ ว่า เรื่องที่เขียนนั้นมีใจความ
สาคัญอย่างไร แต่จะถูกห้อมล้อมด้วยบริบท2 ซึ่งในโครงสร้างของการเขียนก็คือ การขยายความ อาจแสดงอยู่
ในลักษณะการให้คาจากัดความ การอธิบายให้รายละเอียด การให้เหตุผล การยกตัวอย่าง หรือการเปรียบเทียบก็
ได้ ดังนั้นหน้าที่ของผู้อ่านก็คือ ต้องแยกใจความสาคัญออกจากข้อความที่เป็นส่วนขยายใจความสาคัญออกมา
ให้ได้
ลักษณะการขยายความ
๒.๓.๑ การให้คาจากัดความ การขยายความลักษณะนี้ เป็นการอธิบายความหมายของคา
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการอธิบายขอบเขตของความหมาย
ของเรื่องด้วย การขยายความลักษณะนี้อาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบด้วย
๒.๓.๒ การอธิบายให้รายละเอียด การขยายความลักษณะนี้จะใช้เมื่อต้องการแจกแจงสิ่งใด
สิ่ ง หนึ่ ง อธิ บ ายลั ก ษณะหรื อ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ แสดงขั้ น ตอน กระบวนการ
บรรยายเหตุการณ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง อาจจะขยายโดยอธิบายให้ รายละเอียด หรืออธิบ ายให้ รายละเอียด
พร้อมยกตัวอย่างก็ได้
การอธิ บ ายให้ ร ายละเอี ย ดนี้ นิ ย มใช้ ค าเชื่ อ ม “คื อ ” “กล่ า วคื อ ” เพื่ อ แสดงให้ ท ราบว่ า
ข้อความที่อยู่หลังคาเชื่อมดังกล่าวเป็นการอธิบายให้รายละเอียด
๒.๓.๓ การให้เหตุผล การขยายความลักษณะนี้ใช้เขียนให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม การขยายความ
ด้ว ยวิธีนี้ ท าได้ ห ลายวิธี อาจเสนอความคิ ด ที่ เป็ น ข้อ สรุป และตามด้ ว ยข้อ สนั บ สนุ น ต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ น เหตุ ผ ล
หรือหลักฐานโดยการยกตัวอย่าง หรือเสนอผลลัพธ์เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักแล้วตามด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้
เกิดผลนั้น
การขยายความด้วยการให้เหตุผลนี้มักจะปรากฏการใช้คาเชื่อมแสดงเหตุผล “จึง” และ “เพราะ”
ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคือ เหตุ + “จึง” + ผล และ ผล + “เพราะ” + เหตุ ส่วนที่เป็นใจความสาคัญ คือ ส่วนที่แสดงผล
๒.๓.๔ การยกตัวอย่าง การขยายความลักษณะนี้มักจะใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่น การให้คาจากัดความ
การอธิบายให้รายละเอียด หรือจะใช้วิธีการยกตัวอย่างแต่เพียงอย่างเดียวโดยการยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง
แล้วจึงสรุปท้ายย่อหน้าด้วยประโยคใจความสาคัญ
การยกตัวอย่างนี้นิยมใช้คาเชื่อม “เช่น” “ได้แก่” เพื่อแสดงให้ทราบว่า ข้อความที่อยู่หลัง
คาเชื่อมดังกล่าวเป็นการยกตัวอย่าง
๒.๓.๕ การเปรียบเทียบ การขยายความลักษณะนี้จะใช้เขียนเพื่อเปรียบเทียบในลักษณะ
ข้อ เท็จ จริงที่ส ามารถพิ สู จ น์ ได้ โดยอาจมีจุดมุ่งหมายเปรียบเที ยบความเหมือนกันหรือความแตกต่างกั น
โดยกาหนดประเด็นที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันว่ามีอะไรบ้าง แล้วจึงเปรียบเทียบไปทีละประเด็น เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องที่ยกมาเปรียบเทียบได้ชัดเจนในด้านความเหมือนกันหรือความแตกต่างกัน หรืออาจใช้การยกเรื่องราว
เป็นอุทาหรณ์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงสรุปประเด็นความคิดสาคัญที่จะเสนอ หรือการเขียนอุปมาเปรียบเทียบสิ่งที่มี
คุณสมบัติอย่างเดียวกันเพื่อให้ความคิดสาคัญชัดเจนขึ้น
การขยายความด้วยการเปรียบเทียบนี้จะมีลั กษณะโครงสร้างคือ ตัว ตั้ง + คาเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ + ตัวเปรียบ ส่วนที่เป็นใจความสาคัญ คือ ส่วนที่แสดงตัวตั้ง
2

บริบท คือ คำ ข้อควำม หรือสถำนกำรณ์แวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้ำใจควำมหมำยของภำษำหรือของถ้อยคำ
-๑๑-

ตัวอย่าง
พระราชวัง หมายถึง วังของพระมหากษัตริย์ มีระดับความสาคัญรองจากพระบรมมหาราชวัง
เป็ น ที่ ป ระทั บ ของพระมหากษั ตริ ย์ ต ามขั ตติ ยราชประเพณี ม าแต่ โบราณ การเรีย กวังว่าพระราชวังได้ นั้ น
พระมหากษัตริย์จะทรงประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาวังขึ้นเป็น พระราชวัง จึงจะจัดเป็นที่ประทับ
ของพระมหากษั ตริย์ได้ เช่น พระราชวังดุสิต เมื่อแรกสร้างพระราชทานชื่อว่า สวนดุสิต ต่อมาจึงประกาศ
ยกขึ้นเป็นพระราชวังดุสิต ส่วนพระตาหนักจิตรลดารโหฐานซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตเรียกว่า พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตไม่เรียกว่าพระราชวังจิตรลดา ราษฎรทั่วไปเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า สวนจิตรลดา
(รัตนา ฦๅชาฤทธิ์, ๒๕๔๖, น.๑๗๒)
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อพิจารณาคาสาคัญจะพบว่า มี ๑ คา คือ คาว่า “พระราชวัง” จากนั้น
จึงพิจารณาตัดส่วนขยายใจความสาคัญที่ปรากฏ ดังนี้
(๑) “พระราชวัง หมายถึง วังของพระมหากษัตริย์” เพราะเป็นการให้คาจากัดความของคาว่า
“พระราชวัง” ซึ่งเป็นคาสาคัญของย่อหน้านี้
(๒) “มีระดับความสาคัญ รองจากพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
ตามขัตติยราชประเพณี มาแต่โบราณ” เพราะเป็นการอธิบายให้ รายละเอียดของคาว่า “พระราชวัง” ซึ่งเป็นคา
สาคัญของย่อหน้านี้
(๓) “เช่น พระราชวังดุสิต เมื่อแรกสร้างพระราชทานชื่อว่า สวนดุสิต ต่อมาจึงประกาศยกขึ้น
เป็นพระราชวังดุสิต ส่วนพระตาหนักจิตรลดารโหฐานซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตเรียกว่า พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตไม่เรียกว่าพระราชวังจิตรลดา ราษฎรทั่วไปเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าสวนจิตรลดา”
เพราะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้คาว่า “พระราชวัง” ซึ่งเป็นคาสาคัญของย่อหน้านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เมื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญข้างต้นแล้ว จะพบว่าย่อหน้านี้มีใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ อง
“ข้อกาหนดการเป็นพระราชวัง” โดยปรากฏเป็นประโยคใจความสาคัญชัดเจนที่กลางย่อหน้าว่า “การเรียกวัง
ว่าพระราชวังได้ นั้ น พระมหากษั ต ริย์ จ ะทรงประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาวังขึ้ น เป็ น พระราชวั ง
จึงจะจัดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ได้”

-๑๒-

แบบฝึกหัด
๕. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ (O-NET ม.๖)
แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้าหนักหรือลดความอ้วน การกินแอปเปิ้ลควรกินทั้งเปลือก
เพราะสารสาคัญคือ “โพลีฟีนอล” มักจะอยู่ตามเปลือกหรือเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือก หากกินแต่เปลือกจะไม่ได้
สารสาคัญ คือ “เพคติน” ที่อยู่ในเนื้อแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นใยอาหารเปรียบเสมือนฟองน้าที่ช่วยซับไขมันและน้าตาล
ดังนั้นควรกินทั้งเปลือกและเนื้อ
๑) สารในเนื้อแอปเปิ้ล
๒) วิธีการกินแอปเปิ้ล
๓) คุณค่าของแอปเปิ้ล
๔) การลดน้าหนักด้วยแอปเปิ้ล ๕) สรรพคุณทางยาของแอปเปิ้ล
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อพิจารณาคาสาคัญจะพบว่า มี ๑ คา คือ คาว่า “แอปเปิ้ล” จากนั้นจึงพิจารณา
ตัดส่วนขยายใจความสาคัญที่ปรากฏ ดังนี้
(๑) “แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้าหนักหรือลดความอ้วน” เพราะเป็นการอธิบาย
ให้รายละเอียดของคาว่า “แอปเปิ้ล” ซึ่งเป็นคาสาคัญของย่อหน้านี้
(๒) “เพราะสารสาคัญคือ ‘โพลีฟีนอล’ มักจะอยู่ตามเปลือกหรือเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือก” เพราะเป็น
การให้เหตุผลที่สนับสนุนใจความสาคัญ “การกินแอปเปิ้ลควรกินทั้งเปลือก”
(๓) “คือ ‘เพคติ น ’ ที่ อยู่ ในเนื้ อ แอปเปิ้ ล ” เพราะเป็ น การอธิบ ายให้ รายละเอียดของสาระส าคั ญ
ที่กล่าวถึงในประโยค “หากกินแต่เปลือกจะไม่ได้สารสาคัญ”
(๔) “ซึ่งเป็นใยอาหารเปรียบเสมือนฟองน้าที่ช่วยซับไขมันและน้าตาล” เพราะเป็นการเปรียบเทียบ
ขยายความประโยค “คือ ‘เพคติน’ ที่อยู่ในเนื้อแอปเปิ้ล” ซึ่งเป็นส่วนขยายที่ตัดไปแล้ว
แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้าหนักหรือลดความอ้วน กำรกินแอปเปิ้ลควรกินทั้งเปลือก
เพราะสารสาคัญคือ “โพลีฟีนอล” มักจะอยู่ตามเปลือกหรือเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือก หำกกินแต่เปลือกจะไม่ได้
สำรส่ำคัญคือ “เพคติน” ที่อยู่ในเนื้อแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นใยอาหารเปรียบเสมือนฟองน้าที่ช่วยซับไขมันและน้าตาล
ดังนั้นควรกินทั้งเปลือกและเนื้อ
เมื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญข้างต้นแล้ว จะเหลือประโยคที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ ๓ ประโยค คือ
“การกินแอปเปิ้ลควรกินทั้งเปลือก” “หากกินแต่เปลือกจะไม่ได้สารสาคัญ” และ “ดังนั้นควรกินทั้งเปลือก
และเนื้อ” ซึ่งสัมพันธ์กับตัวเลือกข้อ ๒) วิธีการกินแอปเปิ้ล
๖.
รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศระงับโครงการสร้างเขื่อนผลิ ตไฟฟ้า ๑๒ แห่ง หลังจากเขื่อนลาเกรล ๒
พั งทลายลง เนื่ อ งจากกั กเก็ บ น้ าฝนที่ ต กลงมาอย่างหนั กหลายวัน ติ ดต่ อกัน โดยให้ เหตุผ ลการยกเลิ ก คื อ
ความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวการทาลายป่าไม้ ปัจจุบันนี้
แม้เวียดนามมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าประมาณ ๒๘๘ แห่งและมีโครงการจะสร้างเขื่อนขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกมาก
แต่โครงการสร้างเขื่อน ๔๑๕ แห่งก็ได้ถูกระงับไป เพราะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลกาหนด คือ
มั่น คงปลอดภัย มีผลกระทบน้ อยต่อป่ าไม้ ประชากร และสภาพแวดล้อมโลก ยิ่งเมื่อเวียดนามประสบภัย
จากแผ่นดินไหว แผ่นดินเลื่อน ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกลุ่มหนึ่งได้สรุปว่า การสร้างเขื่อนเก็บน้าที่เพิ่มขึ้นมากมาย
ทาให้แผ่นดินต้องรับน้าหนักมากจึงเป็นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินเลื่อน
สาระสาคัญของข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด (O-NET ม.๓)
๑) การระงับโครงการสร้างเขื่อน
๒) การผลิตไฟฟ้าพลังน้า
๓) การสร้างเขื่อนในประเทศเวียดนาม
๔) การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินเลื่อน
-๑๓-

๗. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
อาหารไทยมักตั้งให้ร่วมวงกันกิน ทุกคนตักกับข้าวตรงกลาง บางคนไม่ตักลงไปตรง ๆ เช่น ตักแกง
เขี่ ย ส่ ว นที่ ไม่ ช อบกิ น ออก ควานหาแต่ สิ่ ง ที่ ช อบ ท าให้ ผู้ ร่ ว มวงรู้สึ ก ว่ า ก าลั งทิ้ งของเหลื อ เลื อ กไว้ ให้ ผู้ อื่ น
เป็นการกินไม่สวย และไม่สวยอย่างยิ่ง ถ้าไม่ใช้ช้อนกลาง ใครป่วยเป็นอะไรก็จะติดกันหมด
๑) การรับประทานอาหารให้ดูดี
๒) วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
๓) การรับประทานให้ถูกสุขลักษณะ
๔) ลักษณะการรับประทานอาหารของคนไทย
๕) ความไร้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย ๆ
๘. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการเน้นสาระเรื่องใดเป็นสาคัญ (O-NET ม.๖)
เมื่อไฟเริ่มไหม้บ้านเรือน คนแรก ๆ ที่เห็นรีบกดสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อได้ยินสัญญาณพนักงานดับเพลิง
รีบ รุด ไปยั งที่ เกิด เหตุพ ร้อ มรถน้ า อุป กรณ์ และน้ายาเคมี แล้ ว เริ่มปฏิบั ติก ารดับ ไฟอย่างรวดเร็ว แต่โทสะ
ไม่สามารถใช้สิ่งใด ๆ ดับได้เหมือนไฟ นอกจากเจ้าของโทสะนั้นจะมีขันติ ความอดทนอดกลั้นและการรู้อภัยต่อผู้อื่น
๑) เหตุการณ์ขณะเกิดไฟไหม้
๒) ระบบที่ใช้เมื่อเกิดไฟไหม้
๓) ขั้นตอนการดับเพลิง
๔) วิธีระงับความโกรธ
๕) คุณธรรมที่ทุกคนควรมี
๙. ข้อใดเป็นสาระสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O–NET ม.๖)
หนังตะลุงประกอบด้วยตัวละครหลายตัวเพื่อแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่อง ตัวตลกเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้
ส าหรับ การแสดงหนั งตะลุ ง เพราะเป็ น ตั วละครที่มี ชีวิต ชีวา มี เสน่ห์ และสี สั น นายหนัง(ผู้ เชิดและพากย์ )
จะสร้างความประทับใจแก่คนดูด้วยตัวตลกนี้ โดยมักหยิบยกเรื่องราวในชีวิตจริงปัจจุบันมาล้อเลียนอย่างคมคาย
คนดูมักจดจาและนาบทบาทตลกไปเล่าขานต่อไปอีกนาน
๑) นายหนังจะต้องทาให้ตัวตลกมีชีวิตชีวาน่าประทับใจ
๒) ตัวตลกเป็นตัวละครสาคัญมากในการแสดงหนังตะลุง
๓) คนดูมักจะประทับใจตัวตลกและจาได้มากกว่าตัวละครอื่น ๆ
๔) หนังตะลุงต้องใช้ตัวหนังหลายตัวเพื่อแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่อง
๕) นายหนังมักนาเรื่องราวในชีวิตจริงมาล้อเลียนอย่างสนุกสนานผ่านตัวตลก
๑๐. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
การบริ โ ภคบุ ฟ เฟ่ ต์ มื้ อ ดึ ก เป็ น วิ ธี ก ารอั น แยบยลที่ จ ะเร่ ง ให้ อ้ ว นได้ ง่ า ยขึ้ น เสี ย สุ ข ภาพได้ เร็ ว ขึ้ น
เพราะอุดมการณ์ในการกินบุฟเฟ่ต์คือบรรจุอาหารเข้าไปให้มากที่สุด จะได้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ยิ่งถ้าอิ่มแล้ว
เข้านอนทันที นอกจากจะได้สะใจกับความรู้สึกอึดอัด แน่นท้อง ท้องอืด เสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
ไขมันอันมหาศาลจะไปสะสมในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงโรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคเบาหวานที่จะตามมา
๑) เตือนให้ระวังอันตรายจากการรับประทานอาหารปริมาณมากก่อนนอน
๒) อธิบายสาเหตุที่ทาให้เป็นโรคอ้วนและโรคอันตรายอื่น ๆ
๓) ชี้แจงอันตรายจากการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
๔) แนะนาการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ถูกวิธี
๕) ให้คนตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ

-๑๔-

๑๑. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้ (O-NET ม.๖)
ธูปทาจากขี้เลื่อย กาว เรซิน น้ามันหอมที่สกัดจากพืช และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ามันหอม
พอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายขนาด ใช้เวลาเผาไหม้หมดใน ๒๐ นาที ถึง ๓ วัน ๓ คืน คาดว่าในแต่ละปีมีคนจุดธูป
ทั่วโลกถึงประมาณแสนตัน ผลการวิจัยชี้ว่าควันธูปเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ จึงควรหลีกเลี่ยงการจุดธูป
เพราะการสู ดดมควันธูปเป็ นเวลานานเสี่ ยงต่ อการได้ รับสารก่ อมะเร็ง นั่ นคื อ ท าให้ เกิ ดความผิ ดปกติ ของสาร
พันธุกรรมและลดศักยภาพในการซ่อมแซมความผิดปกติของ DNA
๑) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธูปและอันตรายต่อสุขภาพ
๒) อธิบายว่าการจุดธูปเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในโลก
๓) แนะให้เลือกขนาดของธูปให้เหมาะกับชีวิตประจาวัน
๔) เตือนให้เลิกจุดธูปเพราะมีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับสารก่อมะเร็ง
๕) ชี้แจงลักษณะความผิดปกติของสารพันธุกรรมในร่างกายมนุษย์
๒.๔ เติมคาเชื่อมส่วนขยายใจความสาคัญ เพื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญทิ้ง
แนวทางปฏิบัติของการอ่านจับใจความสาคัญในข้อ ๒.๓ ข้างต้นนั้น ผู้เรียนสามารถพิจารณา
ตัดส่วนขยายใจความสาคัญ ในย่อหน้าได้ง่าย โดยสังเกตจากคาเชื่อมแสดงส่วนขยายใจความสาคัญ หากทว่า
ในบางครั้งผู้เขียนอาจจะเรียบเรียงข้อความในย่อหน้าโดยไม่ใช้คาเชื่อมก็ได้ ดังนั้นหากต้องการจะจับใจความสาคัญ
ผู้เรียนจาเป็นต้องเติมคาเชื่อมส่วนขยายใจความสาคัญ เพื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญทิ้ง
คาเชื่อมที่นิยมเติมในข้อความในย่อหน้า ได้แก่ กล่าวคือ เช่น จึง เพราะ
แบบฝึกหัด
๑๒. ผักและผลไม้สดจะมีเอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้
ประโยชน์ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ เอนไซม์หลายชนิด
เป็นเอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานผักผลไม้เท่านั้น เอนไซม์บางชนิด
ยังช่วยเปลี่ยนอนุมูลอิสระเป็นน้าและออกซิเจน บางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน สลายไขมันและกาจัดสารพิษ
ในร่างกาย
ข้อใดเป็นใจความสาคัญของข้อความข้างต้น (O-NET ม.๓)
๑) การรับประทานผักและผลไม้สดจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
๒) ผักและผลไม้สดมีเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย
๓) เอนไซม์หลายชนิดเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง
๔) เอนไซม์บางชนิดช่วยเปลี่ยนอนุมูลอิสระบางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่ออ่านเนื้อหาในย่อหน้านี้แล้ว
(๑) ตั้งคาถามเพื่อทาความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
(๑.๑) ย่อหน้านี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ค่ำตอบ คือ ผักและผลไม้สด
(๑.๒) ผักและผลไม้สดเป็นอย่างไร
ค่ำตอบ คือ ผักและผลไม้สดจะมีเอนไซม์

-๑๕-

(๑.๓) เอมไซม์ดังกล่าวเป็นอย่างไร
ค่ำตอบ คือ เป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้
ประโยชน์ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบูรณ์
(๒) พิจารณาหาคาสาคัญของย่อหน้านี้
ย่อหน้ านี้ มีคาส าคัญ ๒ คา คือ “ผั กและผลไม้ส ด” (หรือ ผั กผลไม้) ซึ่ งปรากฏซ้า ๒ ครั้ง
และ “เอนไซม์” ซึ่งปรากฏซ้า ๕ ครั้ง
(๓) เติมคาเชื่อมส่วนขยายใจความสาคัญ เพื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญทิ้ง
จากย่อหน้ าข้างต้นสามารถเติมคาเชื่อม “เพราะ” หน้าข้อความ “เอนไซม์ห ลายชนิดเป็น
เอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ” ทาให้เห็นได้ว่าใจความสาคัญของย่อหน้านี้ คือ “ผักและผลไม้สด
จะมีเอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้ประโยชน์ในร่างกายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ ” สอดคล้องกับคาตอบที่ได้จากการตั้งคาถาม
เพื่อทาความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
ผักและผลไม้สดจะมีเอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้
ประโยชน์ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ เพรำะเอนไซม์
หลายชนิดเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานผักผลไม้เท่านั้น
เอนไซม์บางชนิดยังช่วยเปลี่ยนอนุมูลอิสระเป็นน้าและออกซิเจน บางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน สลายไขมัน
และกาจัดสารพิษในร่างกาย
นอกจากนี้หากสังเกตเนื้อหาในตอนท้ายของย่อหน้าจะพบว่า เนื้อหาที่ปรากฏยังสนับสนุน
ใจความสาคัญของย่อหน้านี้ให้ชัดเจนขึ้นด้วย ดังเห็นได้จากข้อความ “เอนไซม์บางชนิดยังช่วยเปลี่ยนอนุมูล
อิ ส ระเป็ น น้ าและออกซิ เจน บางชนิ ด ช่ ว ยเผาผลาญพลั งงาน สลายไขมั น และก าจั ด สารพิ ษ ในร่ างกาย”
ซึ่งมีลักษณะเป็นคาสาคัญลักษณะที่ ๒ ที่เขียนต่างกัน แต่สื่อความหมายเหมือนกัน ปรากฏซ้า ๆ คือ
(๑) เอนไซม์บางชนิดยังช่วยเปลี่ยนอนุมูลอิสระเป็นน้าและออกซิเจน
(๒) บางชนิดช่วยเผาผลาญพลังงาน
(๓) สลายไขมัน
(๔) กาจัดสารพิษในร่างกาย
สัมพันธ์กับ เนื้อหา “. . .ไปใช้ประโยชน์ ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุ ด และเร่งปฏิกิริยาการย่อย
อาหารให้สมบูรณ์” ในใจความสาคัญที่ปรากฏตอนต้นย่อหน้า
ค าตอบของแบบฝึ ก หั ด ข้ อ นี้ จึ ง ตอบข้ อ ๒) ผั ก และผลไม้ ส ดมี เอนไซม์ ช่ ว ยย่ อ ยสารอาหารไปใช้
ประโยชน์ในร่างกาย
๑๓. องค์การนาซากล่าวถึงการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการส่งยานอวกาศไปสารวจดาวเคราะห์
ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ยานอวกาศดังกล่าวจะมองหาดาวฤกษ์และดวงดาวที่อยู่ใกล้ ๆ
กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา การค้นพบครั้งใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บรรดาดวงดาวที่ค้นพบทั้ง ๑๐ ดวง ซึ่งมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ข้อใดคือใจความสาคัญของข้อความข้างต้น (O-NET ม.๓)
๑) การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งใหม่ซึ่งน่าตื่นเต้นมาก
๒) ดาวเคราะห์ทั้ง ๑๐ ดวงนี้น่าจะมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก
๓) ข้อมูลการค้นพบดาวเคราะห์ได้มาจากยานอวกาศขององค์การนาซา
๔) องค์การนาซาค้นพบดาวเคราะห์ ๑๐ ดวงนอกระบบสุริยะที่สิ่งมีชีวิตอาจอยู่อาศัยได้
-๑๖-

๑๔. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
การดับ ไฟป่ าเป็น การต่อสู้ ระหว่างคนกับไฟ ขณะที่เกิดไฟไหม้ป่าพนักงานดับไฟจะต้องพลิ กแพลง
วิธีการตลอดเวลา โดยเริ่มควบคุมที่หัวไฟก่อน เพื่อหยุดยั้งการลุกลามของไฟแล้วจึงกระจายกาลังออกดั บไฟ
ทางปีกทั้งสองด้านเพื่อไปบรรจบกันที่หางไฟ แต่ถ้าแนวหัวไฟมีความร้อนมากไม่อาจเข้าถึงได้ อาจเริ่มดับไฟ
จากปี ก ทั้ งสองด้ านก่ อน แล้ วบี บ เข้ าหาหั วไฟเพื่ อบั งคั บให้ แนวหั วไฟแคบและเล็ กลงเรื่อย ๆ วิ ธีควบคุ มไฟ
คือ ใช้พลั่วตักดินหรือทรายสาดกลบไฟ หรือใช้น้าฉีดเพื่อลดความร้อนและความสูงของเปลวไฟ จากนั้นจึงใช้
ที่ตบไฟเข้าไปตบ และคลุมไฟจนดับ
๑) สถานการณ์ไฟป่า
๒) กลยุทธ์ในการดับไฟป่า
๓) การต่อสู้ระหว่างคนกับไฟ
๔) ความเสี่ยงของนักผจญเพลิง
๕) วัสดุอุปกรณ์สาหรับดับไฟป่า
๑๕. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
หลักสาคัญของแผนน้าประปาปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาแหล่งน้าดิบตั้งแต่ต้นทาง เมื่อน้าดิบ
เข้าสู่โรงงานผลิตน้ าประปาจะต้องคุมจุ ดเสี่ ยงทั้งระบบผลิต ระบบสูบส่งและสูบจ่ายทางท่อเพื่อดูแลรักษา
คุณภาพน้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการควบคุมการวางท่อ การซ่อมท่อ การเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุเพื่อความสะอาด
ของน้าจนไปถึงบ้านเรือนประชาชน
๑) การควบคุมคุณภาพน้าประปา
๒) กระบวนการผลิตน้าประปา
๓) การตรวจสอบแหล่งน้าดิบ
๔) มาตรฐานการดูแลอุปกรณ์
๕) การจ่ายน้าประปาสู่ชุมชน
๑๖. ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง (O-NET ม.๖)
น้านมข้าวอุดมด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นทางเลือกสาหรับผู้บริโภค
ที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว การส่งเสริมให้มีการผลิตน้านมข้าวในประเทศโดยความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรได้รับเงินเพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้านมข้าว
ที่เป็นผลผลิตของคนไทยในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันน้านมข้าวที่วางจาหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาสูง
๑) น้านมข้าวถึงแม้มีประโยชน์แต่มีราคาสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
๒) น้านมข้าวมีสารอาหารที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่แพ้นมวัวหรือนมจากพืชตระกูลถั่วสามารถ
บริโภคได้
๓) คนไทยควรบริโภคน้านมข้าวเป็นประจาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การร่วมมือกันผลิตภายในประเทศ
จึงเป็นเรื่องจาเป็น
๔) การส่งเสริมการผลิตน้านมข้าวในประเทศจะทาให้คนไทยได้บริโภคในราคาถูกลงและเพิ่มรายได้
แก่เกษตรกร
๕) การผลิ ต น้ านมข้ าวช่ว ยให้ เกษตรกรมี รายได้ ดีแ ละส่ งเสริมให้ ค นไทยตระหนั กถึ งความส าคั ญ
ของการรักษาสุขภาพ

-๑๗-

๒.๕ สังเกตคาหรือกลุ่มคาแสดงความขัดแย้งหรือตรงข้ามกันที่ปรากฏในย่อหน้า
ปกติแล้วข้อความหรือประโยคแต่ละประโยคที่เรียงต่อกันในย่อหน้านั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวโยง
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน การลาดับความคิดและการเชื่อมโยงความคิดเป็นไปอย่างมีระเบียบ ชัดเจน “ประดุจนามะลิ
แต่ละดอกมาร้อยเป็ นวงรอบจนเป็นพวงมาลัยที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อเรื่อง
ได้ง่ายไม่สับสนวกวน อ่านแล้วได้เนื้อความที่สมบูรณ์แจ่มแจ้ง” (ราตรี ธันวารชร, ๒๕๔๒, น.๘๒)
วิธีห นึ่ งที่ ท าให้ ย่ อ หน้ าเกิด การเชื่อ มโยง คื อ การใช้ คาหรือกลุ่ ม คาเป็ น เครื่ องเชื่อ มความ
คาหรื อกลุ่ มคาที่ เป็ น เครื่ องเชื่อมในย่ อ หน้ านั้น มีห ลายลั ก ษณะ แต่ มีคาหรือ กลุ่ ม คาลั กษณะหนึ่งที่ ช่ว ยให้
จับใจความสาคัญได้ง่ายขึ้น คือ คาหรือกลุ่มคาแสดงความขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน เช่น แต่ ทว่า แต่หาก แต่ว่า
แต่ทว่า อย่างไรก็ดี ในทางตรงข้าม ในทางกลับกัน ถึงแม้...แต่ ฯลฯ เพราะใจความสาคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
ในย่อหน้านั้นอาจอยู่หลังคาหรือกลุ่มคาดังกล่าว
แบบฝึกหัด
๑๗. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๓)
กาแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึก แต่นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่ากาแพงเมืองจีนนั้น
ไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้ เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง เช่น กองทัพแมนจู
สามารถยกพลข้ามกาแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากกาแพงเมืองจีนจะไม่สามารถป้องกันข้าศึก
ทางบกได้แล้ว เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจานนได้สาเร็จในศตวรรษที่ ๑๙
๑) ความล้มเหลวของกาแพงเมืองจีน
๒) มูลเหตุของการสร้างกาแพงเมืองจีน
๓) กองทัพแมนจูผู้พิชิตกาแพงเมืองจีน
๔) กาแพงเมืองจีนกับการป้องกันข้าศึกทางน้า
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อพิจารณาคาสาคัญจะพบว่า มี ๒ คา คือ คาว่า “กาแพงเมืองจีน” และ “ไม่สามารถ
ป้ อ งกัน ข้าศึก ” ซึ่งสื่ อความหมายถึง “ยอมจานน” ด้ว ย จากนั้ น จึงพิ จารณาตัด ส่ ว นขยายใจความส าคั ญ
ที่ปรากฏ ดังนี้
(๑) “เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง” เพราะเป็นการให้เหตุผลที่สนับสนุน
ข้อความ “นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่ากาแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้”
(๒) “เช่น กองทัพแมนจูสามารถยกพลข้ามกาแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่ง” เพราะเป็นการยกตัวอย่าง
สนับสนุนข้อความ “เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง”
กาแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึก แต่นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่ากาแพงเมืองจีนนั้น
ไม่สำมำรถป้องกันข้ำศึกได้ เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง เช่น กองทัพแทนจู
สามารถยกพลข้ามกาแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากกาแพงเมืองจีนจะไม่สำมำรถป้องกันข้ำศึก
ทางบกได้แล้ว เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจ่ำนนได้สาเร็จในศตวรรษที่ ๑๙
เมื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญแล้วจะสังเกตได้ว่า ในย่อหน้านี้มีการใช้คาว่า “แต่” แสดงความขัดแย้ง
หรือตรงข้ามกันในย่อหน้า ใจความสาคัญที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอก็คือ “นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่า
กาแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้”
ส่วนเนื้อหาในตอนท้าย “เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจานน
ได้สาเร็จในศตวรรษที่ ๑๙” ก็เป็นส่วนขยายในลักษณะการยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนใจความสาคัญให้ชัดเจนขึ้น
กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่า กาแพงเมืองจีนไม่สามารถป้องกันข้าศึกทั้งทางบกและทางทะเล
คาตอบของแบบฝึกหัดข้อนี้จึงตอบข้อ ๑) ความล้มเหลวของกาแพงเมืองจีน
-๑๘-

๑๘. ข้อใดเป็นใจความสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O–NET ม.๓)
คนเราเกิดมาไม่มีใครสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ ต่างต้องพึ่ง พาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น ยิ่งเรารู้จักคน
มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นคนกว้างขวางและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองมากขึ้นเท่านั้น ความสาเร็จทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นทางราชการ ทางการค้าหรือในกิจการส่วนตัว ล้วนขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของตัวเราเป็นสาคัญ ฉะนั้น
การมีเพื่อนจึงจาเป็นที่สุด เราจะต้องพยายามรู้จักคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องเลือกว่าใครเป็นใคร
แต่ว่าการคบเพื่อนนั้นมีทั้งคุณและโทษ ฉะนั้นจึงต้องระวังให้มาก
๑) ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน
๒) การคบเพื่อนจะต้องรอบคอบ
๓) คนเราจะขาดการคบเพื่อนไม่ได้
๔) การรู้จักคนมากเป็นประโยชน์ในการทางาน
๑๙. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
ฝายชะลอน้ าแม้ จ ะไม่ ใช่สิ่ งก่ อสร้ างที่ จะน าไปใช้แ ก้ปั ญ หาน้ าท่ ว มในเมื องหรือ น้ าท่ ว มในปริม าณ
มหาศาล แต่ก็จะช่วยชะลอน้าไม่ให้ไหลเร็วเกินไปเพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่ปลายน้า ฝายจะช่วยเก็บกักน้าให้พื้นที่
มีความชุ่มชื้นได้นาน เป็นแหล่งสารองน้าในหน้าแล้งได้ด้วย การสร้างมิได้ซับซ้อนยุ่งยาก ชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างได้
อีกทั้งไม่ต้องตัดต้นไม้ในพื้นที่ที่จะสร้าง
๑) วิธีใช้ฝายแก้ปัญหาน้าท่วม
๒) ประโยชน์ของฝายชะลอน้า
๓) การแก้ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
๔) ฝายชะลอน้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
๕) ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชุมชน
๒๐. ข้อใดเป็นประเด็นสาคัญของข้อความต่อไปนี้ (O-NET ม.๖)
ไขมันทรานส์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ส่วนมาก
ไขมันทรานส์เกิดจากการปรุงแต่งของมนุษย์ โดยกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ามันพืช
เพื่อเปลี่ยนสภาพของน้ามัน ให้แข็งขึ้น ทาให้เก็บได้นาน ไม่มีกลิ่นหืน อย่ างไรก็ตามการบริโภคไขมันทรานส์
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและเบาหวาน องค์การอนามัยโลกประกาศ
รณรงค์ให้ทั่วโลกยุติการใช้ไขมันทรานส์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ หากยุติได้จะช่วยชีวิตคนได้ถึง ๑๐ ล้านคน
๑) อันตรายของไขมันทรานส์
๒) ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
๓) การผลิตอาหารด้วยไขมันทรานส์
๔) การรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก
๕) การลดอัตราการเสียชีวิตของผู้บริโภค

-๑๙-

๒.๖ หากย่อหน้านั้น ไม่ปรากฏประโยคใจความสาคัญ ต้องพิจารณาเนื้อความในบริบทอื่น ๆ
โดยเฉพาะข้อความในย่อหน้าก่อนและหลัง โดยนาใจความสาคัญหรือความคิดหลักที่กระจายอยู่ในย่อหน้า
นั้น นามาประมวลและเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง
ตัวอย่าง
พืชที่คนไทยนารากมาใช้ย้อมผ้า เช่น ขมิ้น ข่า และยอป่า พืชที่คนไทยนาลาต้นมาใช้ย้อมผ้า ได้แก่
มะพูด หากใช้เฉพาะส่วนเปลือกนั้นมีหลายชนิด เช่น กราย ฉาฉา กระหูด โกงกาง ปอแดง และประดู่ ส่วนพืช
ที่เรานาแก่นของเนื้อไม้มาใช้ย่อมผ้า คือ ขนุน ขี้เหล็ก และเข พืชที่เรานาผลของมันมาใช้ในการย้ อมผ้า คือ
กระจาย หว้า มะเกลือ และตะโก เมล็ดจากผลก็สามารถนามาใช้ย้ อมผ้าได้ด้วย เช่น คาแสด พืชที่เรานาดอก
มาใช้ในการย้อมผ้า คือ อัญชัน และคาฝอย พืชที่ใบให้สีในการย้อมผ้า ได้แก่ หูกวาง และคราม ซึ่งครามนั้น
นอกจากจะใช้ใบจากต้นครามย้อมผ้าได้แล้ว เรายังสามารถใช้กิ่งของมันในการย้อมผ้าได้ด้วย
(ปรับจาก ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, ๒๕๔๗, น.๑๗๔ - ๑๗๕)
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่ออ่านย่อหน้าจบแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาในการจับใจความสาคัญ คือ
(๑) ย่อหน้านี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ค่ำตอบ คือ เรื่องเกี่ยวกับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชมาย้อมผ้าของคนไทย
(๒) พิจารณาหาคาสาคัญของย่อหน้านี้
คาส าคัญ ลักษณะที่ ๑ ที่ปรากฏซ้า ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบในย่อหน้าคือ คาว่า “พืช” “คนไทย” ซึ่งใน
บางประโยคจะใช้คาว่า “เรา” แทนคาว่า “คนไทย” และ “ย้อมผ้า”
ส่วนคาสาคัญลักษณะที่ ๒ ในย่อหน้า คือ คาว่า “ราก” “ลาต้น” “เปลือก” “แก่นของเนื้อไม้” “ผล”
“เมล็ดจากผล” “ดอก” “ใบ” และ “กิ่ง” จะเห็นได้ว่าทุกคานั้นสื่อถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช
(๓) พิจารณาเนื้อความที่เป็นส่วนประกอบคาสาคัญ เพื่อตัดส่วนขยายใจความสาคัญ
เนื้ อความที่เป็ นส่วนประกอบคาสาคัญ คือ การอธิบายให้ รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืช
ที่คนไทยนามาใช้ย้อมผ้า คือ ราก ลาต้น เปลือก แก่นของเนื้อไม้ ผล เมล็ดจากผล ดอก ใบ และกิ่ง ประกอบกับ
การยกตัว อย่ างพื ช ที่ ค นไทยน าส่ ว นต่ าง ๆ แต่ล ะส่ ว นนั้ น มาใช้ ย้ อมผ้ า สั งเกตจากคาว่า “เช่ น ” “ได้ แก่ ”
และ “คือ” ทั้งหมดนี้คือส่วนขยายใจความสาคัญที่ต้องตัดทิ้ง
(๔) นาใจความสาคัญมาเรียบเรียงเป็นประโยคใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของผู้อ่าน โดยคงตาม
เนื้อความเดิม จากตัวอย่างข้างต้น ประโยคใจความสาคัญของย่อหน้านี้คือ “คนไทยนาส่วนต่าง ๆ ของพืช
มาใช้ย้อมผ้า”

-๒๐-

๒๑. ฟอร์ มาลิ น หรื อ สารละลายฟอร์ มัล ดิไฮด์ ชาวสวนชาวไร่นิ ย มใช้ฆ่ าเชื้ อจุลิ น ทรีย์ และเชื้อ ราในดิ น
ใช้ทาปุ๋ยและป้องกันการเน่าเสียของพืชผักผลไม้ แต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักในฐานะเป็นส่วนผสมของน้ายาทาความสะอาด
น้ ายาล้ างจาน น้ ายาปรั บ ผ้ านุ่ ม น้ ายาท าความสะอาดพรม แม้ ก ระทั่ งในพลาสติ ก และโฟมก็ มี ส่ ว นผสม
ของฟอร์มาลินอยู่ด้วยเช่นกัน ในโรงงานทอผ้าก็จะใช้เพื่อให้ผ้าที่ทอนั้นไม่ยับ ตามโรงพยาบาลจะใช้เพื่อฆ่าเชื้อ
ดับกลิ่น และทาให้ศพไม่เน่า
ใจความสาคัญ คือ __________________________________________________________
๒๒. ชาวอาหรับโบราณเชื่อว่าไข่มุ กเป็ นน้าตาของเทพเจ้า ชาวโรมันเชื่อว่าไข่มุกก่อรูปร่างมาจากผลึ กของ
น้ าค้างและหอยกิน เข้าไป บางตานานเชื่อว่าไข่มุ กมาจากหยาดหยดน้ าตาของเทพธิดาองค์ห นึ่งซึ่งสงสาร
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ส่วนชาวอินเดียเชื่อกันว่าเกิดจากฟันของมารตนหนึ่งที่ร่วงหล่นพร่างพรายลงสู่มหาสมุทร
และกลายสภาพเป็นไข่มุกมีความงามประกายวาววามดั่งแสงเดือนที่สาดใส่ในคืนเดือนเพ็ญ
ใจความสาคัญ คือ __________________________________________________________
๒๓. การทาน้าตาลโตนดเริ่มจากทุก ๆ เช้าชาวบ้านจะเก็บกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้าหวานมาทั้งคืนจากช่อดอก
ของต้ นตาลหรื อที่ เรี ยกว่า งวงตาล จากนั้ นน าน้ าหวานมากรองเอาเปลื อกไม้ พะยอมออกก่ อนที่ จะน าไปเคี่ยว
เมื่อเคี่ยวน้าตาลจนงวดได้ที่ ก็มาถึงขั้นตอนการกวนและตีเพื่อให้น้าตาลขึ้นตัว แล้วจึงหยอดลงเบ้าหรื อพิมพ์
เรามักเห็นกันในรูปครึ่งวงกลมคล้ายถ้วย ชาวบ้านจะเรียกรูปแบบนี้ว่าน้าตาลปึก แต่หากใส่ในภาชนะต่าง ๆ
ก็จะมีชื่อเรียกตามภาชนะที่ใส่ เช่น น้าตาลปี๊บ น้าตาลหม้อ เป็นต้น
ใจความสาคัญ คือ __________________________________________________________
๒๔. การคิดอยากจะมีรถเก๋งไว้ใช้สักคันก็เปรียบดังหนุ่มสาวที่รักกันกาลังคิดจะแต่งงานกัน และหลังจาก
ได้ตกลงปลงใจซื้อรถเก๋งแล้วก็ย่อมดุจหนุ่มสาวคู่นั้นได้แต่งงานแล้วเสร็จมาแรมปี พร้อมมีลูกไว้เชยชมอีกคนหนึ่ง
ช่างเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทางใจไม่น้อยเลย แต่ส่วนลึกของความชื่นชมนั้น ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายชนิดปฏิเสธไม่ได้
อย่างมากมายเช่นกัน จนมีคนเปรียบไว้ว่ามีรถเก๋งก็เหมือนมีลูกคนเล็กจะต้องดูแลรักษา บริการ และเอาใจใส่สารพัน
ซึ่งก็คือ เงิน เงิน และก็เงินอย่างแน่นอน
ใจความสาคัญ คือ __________________________________________________________

-๒๑-

จำกวิธีกำรอ่ำนจั บ ใจควำมส ำคัญ ทั้ง ๖ วิ ธีข้ำงต้น สำมำรถจัดท ำเป็ นแผนภำพเพื่อช่ว ยควำมจำ
เกี่ยวกับวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ โดยใช้ชื่อว่ำ “บันได 6 ขั้น สู่ควำมสำเร็จในกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ”

-๒๒-

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสาคัญบทอ่านหลายย่อหน้าและบทอ่านที่มีรูปภาพประกอบ
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม (O-NET ม.๓)
(๑) สิ่ งที่ มี ค่ าสู งสุ ดในชี วิ ตมนุ ษย์ ก็ คื อ “ตั วชี วิ ตเอง” ค ากล่ าวนี้ เป็ นความจริ งโดยที่ ใครไม่ อาจปฏิ เสธ
แต่ทั้ง ๆ ที่รู้ มนุษย์ก็ปฏิบัติกับชีวิตเหมือนไม่รู้จักรักชีวิต หากจะเปรียบก็คงเป็นเช่นเสนาอมาตย์ ข้าราชบริพาร
ของพระมหาชนกที่ชอบรับประทานมะม่วง แต่ขณะเดียวกันกลับโค่นต้นมะม่วงทิ้ง มนุษย์รักชีวิต แต่ปฏิบัติ
ต่อชีวิตไม่ถูกต้อง ชีวิตอันเป็นสิ่งสูงค่ายิ่งกว่าสมบัติบรรดามีใดทั้งหมดของตน ก็เลยพลอยมีอันแตกหัก บิ่น ร้าว
แหลกสลายลงไปก่อนวัยอันสมควร
(๒) น่าเสียดายชีวิตที่ถูกเหวี่ยงไปอย่างไร้จุดหมายวันแล้ววันเล่า ล่องลอยไปในกระแสกิน กาม เกียรติ
เหมือนขอนไม้แห้งหรือกอสวะที่ไร้อนาคต แทนที่เราจะเป็นฝ่ายกาหนดชีวิต กลั บปล่อยให้ชีวิตถูกกิเลส สังคม
การงาน วัฒ นธรรมความหลงผิดมาเป็นฝ่ายกาหนด แทนที่จะเป็นนายของชีวิต กลับกลายเป็นทาสของชีวิต
แทนที่จะเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิต กลับถูกชีวิตผลักไสไปตามยถากรรม
(๓) ทาไมไม่อนุญาตให้ตัวเองได้อยู่เงียบ ๆ คนเดียวสักระยะหนึ่งแล้วลองไตร่ตรองมองตนดูว่า หลายขวบปี
ที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตไปให้คุ้มค่ามากหรือน้อยเพียงไร มีสิ่งใดที่ควรแก่ความภูมิใจและมีสิ่งใดควรแก่ความสลด
สังเวชกับ การกระทาของตัวเอง พินิจ ตนด้วยตน สอนตนด้วยตน ดีกว่าให้ ใครต่อใครมากมายมาเสี้ ยมสอน
ซึ่งแน่นอนว่าเรารับฟัง แต่คงไม่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เหมือนกับการสอนตนด้วยตนเอง
(๔) มนุษย์เกิดมาในโลกอย่างมีความหมาย ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหรือเกิดมาเพื่อจะถูกลืม ยกเว้นแต่คนที่
พยายามจะทาให้คนอื่นลืมตนเอง ไม้ทุกต้น หญ้าทุกชนิด ก็เช่นเดียวกับนอตทุกตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสม
กับภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ มนุษย์ก็เช่นกัน ต่างมาสู่โลกนี้เพื่อจะบาเพ็ญกรณีย์บางอย่าง
บางประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพแฝงเร้นที่จะบรรลุ
ภารกิจของตนได้อย่างงดงามทั้งสิ้น แต่มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพพิเศษของตนตรงนี้หรือไม่
(๕) น้าเน่าอาจระเหยกลายเป็นเมฆฝนหล่อเลี้ยงผืนโลก กรวดทรายต่าต้อยอาจถูกหล่อหลอมเป็นศิลป์สถาปัตย์
ที่ทรงคุณค่าระดับสากล ข้ำวเปลือกในนำอาจกลายเป็นสุธารสของพระมหาจักรพรรดิ ลูกกุลีอาจกลายเป็น
เศรษฐี พั น ล้ าน ฯลฯ ขอเพี ย งมนุ ษ ย์ ไม่ดูถู กตัว เอง ตระหนัก รู้ถึงศักยภาพพิ เศษที่ ซ่อนอยู่ ในตน แล้ ว เพี ย ร
เจียระไนชีวิตให้แวววาวพราวพรายด้วยการศึกษาเรียนรู้ ซึมซับเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใช้ชีวิต
อย่างสุขุมก็ย่อมจะมีชีวิตที่คุ้มค่า สงบ ร่มเย็น และเป็นสุขไม่ยากเย็น
๒๕. ใจความสาคัญของข้อความที่คัดมาให้อ่านคือข้อใด
๑) มนุษย์ควรจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตสาหรับตัวเองเพื่อทาความเข้าใจชีวิต
๒) ชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์มองเห็นคุณค่านั้นหรือไม่
๓) คนที่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกิเลสคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย
๔) ไม่มีคาสอนของผู้ใดที่จะดีเท่าคาสอนที่ตนเองสอนตนเองด้วยตนเอง
๒๖. คาว่า “ข้าวเปลือกในนา” ในย่อหน้าที่ ๕ หมายความถึงสิ่งใด
๑) ความภาคภูมิใจของมนุษย์
๒) การใช้ชีวิตอย่างสุขุมของมนุษย์
๓) ความสามารถพิเศษของมนุษย์
๔) การมีชีวิตอย่างคุ้มค่าของมนุษย์

-๒๓-

๒๗. ข้อความข้างต้นมีเนื้อหาใกล้เคียงกับสุภาษิตในข้อใดมากที่สุด
๑) รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา
๒) ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
๓) ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
๔) ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
๒๘. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความนี้
๑) เพื่อย้าให้เห็นความสาคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม
๒) เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกคนหันมาให้ความสาคัญกับการทางาน
๓) เพื่อแนะนาให้หันกลับมาพิจารณาและพัฒนาชีวิตของตนเอง
๔) เพื่อสั่งสอนให้ไม่ลุ่มหลงอยู่ในกิเลสและความยั่วยุทั้งปวง
จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคาถาม (O-NET ม.๓)
หินลับมีด
(๑) หินลับมีดก็คล้ายกับยางลบ คล้ายกันตรงที่มีคู่กรณีจึงจะมีความหมาย ถ้าหินลับมีดไม่มีมีด มันก็คงไม่รู้จะลับอะไร
อาจกลายร่างไปเป็นหินทับกระดาษ หินยันประตู หินปาหัวสุนัขไปแทน แต่เพราะโลกนี้มีมีด จึงมีหินลับมีดเกิดขึ้น
(๒) หินลับมีดเป็นสิ่งของที่มีหน้าตาธรรมดา ๆ เป็นก้อนสี่เหลี่ยมดา ๆ ไม่น่าพิสมัยอะไร คงไม่มีใครเอาหินลับมีด
ไปวางโชว์ในห้องรับแขกหรือแขวนไว้หน้าบ้านคู่กับกระถางคุณนายตื่นสาย มันมักจะถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็น
แม้ไม่อยากให้ใครเห็น แต่ทุกบ้านที่ทาครัวย่อมมีหินลับมีด บ้านใดไม่มี มีดย่อมไม่คม เมื่อมีดไม่คม แล้วจะหั่นผักหั่นปลา
มาทาอาหารให้อร่อยได้อย่างไร
(๓) หากเปรียบการทางานเป็นการหั่นการเฉือน หินลับมีดย่อมเป็นอุปกรณ์ที่คอยเตือนเราให้หยุดพัก ไม่ใช้งานมีด
หนักจนเกินไป มีด ที่หมายถึงสมอง ความคิด และฝีมือ เพราะถ้าใช้มาก ๆ อาจจะทื่อเอาได้ มีดทุกเล่มย่อมมีความคม
เป็นคุณสมบัติ แต่พอตัดไปมาก ๆ แล้วอาจตัดไม่ขาด เฉือนไม่ออก ทาให้ต้องออกแรงเยอะ เวลาที่จะใช้มีดเล่มนั้น
มิควรรอให้ถึงเวลานั้น พ่อครัวที่ดีควรลับมีดอยู่เสมอ
(๔) การใช้มีดที่ดีคือการบริหารเวลาระหว่างการใช้มีดและการลับมีดให้สมดุล ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หากมัวแต่
นั่งลับมีดจนไม่ทางานทาการก็คงจะไม่มีอาหารกินกัน แน่นอนว่า เวลาที่แบ่งไปใช้กับการลับมีดให้คมขึ้นนั้นไม่ได้นามา
ซึ่งผลผลิตใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือการเงิน การลับมีดย่อมมิใช่การทาอาหาร การนั่งอ่านหนังสือย่อมไม่ใช่การเขียน
การเรี ย นภาษาย่ อ มไม่ ใช่ ก ารท างาน ทว่า กิ จ กรรมเหล่ านั้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ ท าให้ มี ด คมขึ้ น เมื่ อ มี ด คมก็ ใช้ งานได้ ดี
คล่องแคล่วขึ้นและสนุกขึ้น พ่อครัวทุกคนย่อมรู้ดีว่า การมีมีดทื่อ ๆ อยู่ในมือนั้นมันน่าอึดอัดขนาดไหน
(๕) เมื่อมีดยังต้องการลับ สมองของเราย่อมต้องการการเหลาและขัดเกลาเช่นกัน ในวันที่ทางานหนัก ควรแบ่ง
เวลาพักมาลับมีดบ้าง การลับมีดนั้นไม่ต้องกระทาอย่างจริงจังเอาเป็นเอาตายสามารถลับแบบสบาย ๆ ลับไปผิวปากไป
ก็ยังได้ หิ นลับ สมองมีอยู่ทั่วไป ทั้งประสบการณ์ใหม่ แรงบันดาลใจใหม่ จากสถานที่ใหม่ ที่ยังไม่เคยไปไม่เคยเห็ น
หนั ง สื อ หลายเล่ ม ที่ ร อเราเปิ ด อ่ า น หนั งดี ๆ หลายเรื่ อ งที่ ร อเราไปดู เพลงหลายเพลงที่ รอไหลเข้ าสู่ รูหู ข องเรา
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายที่ตั้งเรียงรายทั้งในเมือง นอกเมือง และเมืองนอก กิจกรรมสัมมนาน่าสนุกที่เชิญวิทยากร
ผู้มีประสบการณ์ มาเล่าสู่กันฟัง รายการทีวีดี ๆ มีสาระ ดีวีดีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจ เว็บไซต์คุณภาพที่มีเนื้อหา
น่าอ่าน รวมไปถึงบทสนทนาดี ๆ จากผู้คนรอบ ๆ ตัว
(๖) หิ น ลั บ สมองก็ เช่ น เดีย วกั บ หิ น ลั บ มี ด มั น วางอยู่ ข้าง ๆ ตัว วางอยู่ ในครัว ใกล้ มือ อยู่ ที่ เราจะมี เวลาหยิ บ
มันขึ้นมาลับหรือไม่

-๒๔-

๒๙. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของเรื่อง
๑) แสดงให้เห็นความสาคัญของหินลับมีด
๓) แนะนาให้หาแรงบันดาลใจในการทางาน

๒) เสนอให้รู้จักการแบ่งเวลาให้เหมาะสม
๔) เชิญชวนให้หาความบันเทิงให้แก่ชีวิต

๓๐. จากเนื้อเรื่องข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
๑) หินลับมีดเป็นอุปกรณ์การทาครัวพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมี
๒) การลับมีดให้มีความคมอยู่เสมอมีผลกับการทาอาหารให้อร่อย
๓) การพยายามพาตัวให้พ้นจากสภาพความจาเจเป็นการลับสมอง
๔) สมองต้องการการพักผ่อนและผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียด
จากภาพที่กาหนดให้ใช้ตอบคาถามข้อ ๓๑ - ๓๓ (O-NET ม.๓)

-๒๕-

๓๑. จากข้อมูลที่ปรากฏในภาพข้อใดสรุปถูกต้อง
๑) ในบรรดาขนมไทยทุกชนิดลอดช่องน้ากะทิมีปริมาณน้าตาลในขนมน้อยที่สุด
๒) ระหว่างทองหยอดกับฝอยทอง หากเลือกกินฝอยทองจะได้รับปริมาณน้าตาลน้อยกว่า
๓) ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งกับหน้าสังขยามีปริมาณน้าตาลที่ต่างกันเพราะหน้าขนมที่ใช้
๔) ข้าวต้มจิ้มและขนมกล้วยแม้จะมีส่วนผสมคล้ายกัน แต่ขนมกล้วยใช้น้าตาลมากกว่า
๓๒. หากจะใช้ข้อมูลที่ได้จากภาพเพื่อพูดสรุปว่า “คนไทยมีแนวโน้มที่จะบริโภคน้้าตาลมากขึ้นเป็น ๓ เท่า”
นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่มีเพียงพอหรือไม่ต่อการสรุป
๑) เพียงพอ เพราะมีตัวอย่างของขนมไทยที่หลากหลายพร้อมบอกปริมาณน้าตาลอย่างชัดเจน
๒) เพียงพอ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและรายงานโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
๓) ไม่เพียงพอ เพราะไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงการบริโภคน้าตาลกับปริมาณน้าตาลในร่างกาย
๔) ไม่เพียงพอ เพราะเนื้อหาที่กาหนดให้มีเฉพาะของหวานเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงอาหารชนิดอื่น
๓๓. จากข้อมูลที่ได้ ข้อใดเป็นการเขียนวิจารณ์พฤติกรรมการกินของคนไทยได้เหมาะสมที่สุด
๑) คนไทยมีนิสัยกินหวานมาตั้งแต่อดีต การกินหวานจึงเป็นวัฒนธรรมที่ควรยกเลิก
๒) ส่วนผสมที่ชูรสขนมไทยคือน้าตาล ยิ่งใส่มากขนมก็ยิ่งน่ารับประทานและอร่อยมากขึ้น
๓) ความสะดวกในการหาซื้อขนมหวาน ทาให้การบริโภคขนมหวานง่ายและสะดวกขึ้น
๔) ขนมไทยมีความหลากหลายจึงควรควบคุมปริมาณการบริโภคให้เหมาะสมกับร่างกาย
3. สิ่งที่ควรคำนึงในกำรจับใจควำมสำคัญ
การจั บ ใจความส าคั ญ นั้ น แม้ จ ะมี ห ลั ก และวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ ทุ ก ครั้ งที่ จั บ ใจความส าคั ญ
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์, ๒๕๕๖, น.๕๖ - ๕๗)
๓.๑ วัตถุประสงค์
การจั บใจความสาคัญควรวิเคราะห์ ทุกครั้งว่า ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการส่งสาร
โดยเฉพาะการจับใจความสาคัญจากการอ่านในย่อหน้าที่ไม่ปรากฏรูปประโยคใจความสาคัญ เพราะจะทาให้
เข้าใจสารนั้นมากขึ้น ทาให้จับใจความสาคัญได้อย่างถูกต้อง
๓.๒ ประเภทของสาร
การจับใจความสาคัญของสารแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น หากจับใจความสาคัญจากข่าว
หรือบันเทิงคดีต่าง ๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร การจับใจความสาคัญจะเป็นลักษณะการจับใจความ
รวมของทั้งเรื่อง ไม่จาเป็นต้องจับใจความทีละย่อหน้า หากเนื้อหาสาระมีความยาวมากก็ควรจับใจความเป็น
ตอน ๆ แล้วจึงนามาประมวลเป็นใจความสาคัญของเรื่อง
๓.๓ วิธีการเขียนของผู้เขียน
ปกติแล้วในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสาคัญประการเดียว แต่ผู้เขียนบางคนอาจเขียนย่อหน้า
โดยมีใจความสาคัญมากกว่าหนึ่งข้อความ หรือเขียนเป็นย่อหน้าสั้น ๆ โดยแต่ละบรรทัดจะมีใจความสาคัญ
หรือไม่ก็ได้ การจับใจความสาคัญลักษณะนี้ควรจับใจความสาคัญรวมทั้งเรื่อง
การจับใจความสาคัญเป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน โดยต้อ งเข้าใจวิธีการจับใจความสาคัญ
เข้าใจสารที่ได้รับ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของผู้เขียน การจับใจความสาคัญจึงจะบรรลุผล ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา
และความคิดของผู้เขียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอ่านขั้นสูง คือ การอ่านวิเคราะห์และตีความต่อไป
-๒๖-
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กำรจัดกิจกรรมกำรอบรม : ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น

-๒๘-

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญเป็นทักษะพื้นฐำน
ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับรับสำรผ่ำน
กำรอ่ำนได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องตรงประเด็น
กำรจับใจควำมสำคัญได้อย่ำงแม่นยำจะช่วยให้
ผู้รับสำรสำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำขั้นสูงยิ่งขึ้น
สำมำรถนำใจควำมสำคัญจำกสิ่งที่ได้อ่ำนมำ
วิเครำะห์ ตีควำม ประเมินค่ำและนำไปใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนั้น ทุกคนควรศึกษำ
และหมั่นฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ให้เกิดควำมชำนำญเพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. ด้ำนควำมรู้
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได
6 ขั้น
2. ด้ำนทักษะ
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น

กิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมย่อยที่ 1
เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
ขั้นนำ
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (Pre-Test)
๒. วิทยำกรให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมฟังเพลงเพื่อกระตุ้น
กำรเรียนรู้ แล้วกล่ำวเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่อง
ให้จบตั้งคำถำม 5W1H
ขั้นฝึกอบรม
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมพัฒนำกำรคิด
จำกกำรฟังเพลงตัวอย่ำงคำถำม
1) เพลงนี้กล่ำวถึงบุคคลใดบ้ำง (Who)
2) บุคคลในเพลงนี้ทำอะไร (What)
3) เหตุกำรณ์ในเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อไร (When)
4) เหตุกำรณ์ในเพลงนี้เกิดขึ้นที่ไหน (Where)
5) เหตุกำรณ์ในเพลงนี้เป็นอย่ำงไร (How)
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทควำมเรื่อง “งูหำงกระดิ่ง”
แล้วแยกส่วนประกอบข้อควำม
3. วิทยำกรอธิบำยเรื่องลักษณะของข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำ
-๒๙-

แหล่งเรียนรู้
เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
สือ่
๑. เพลง
๒. บทอ่ำนในชุดฝึกอบรม เรื่องต่อไปนี้
๒.๑ งูหำงกระดิ่ง
๒.๒ หัวเรือ
๒.๓ พระรำชวัง
๒.๔ ผักและผลไม้
๒.๕ กำแพงเมืองจีน
๒.๖ หินลับมีด
๓. แบบฝึกหัดในชุดฝึกอบรม ข้อ ๑, ๕, ๙, และ ๑๓
ภำระงำน/ชิ้นงำน
แบบฝึกหัดในชุดฝึกอบรม

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
3. ด้ำนควำมเป็นครู/ศึกษำนิเทศก์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้สร้ำงชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

4. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำย

กำรวัดและประเมินผล
สรุปคำตอบจำกบทอ่ำนเรื่อง “งูหำงกระดิ่ง”
5. วิทยำกรอธิบำยวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันได
วิธีกำร
เครื่องมือ
ขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
๑. ทดสอบ แบบทดสอบ
ขั้นสรุป
ก่อน - หลัง และเฉลย
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำนจับ
กำรอบรม
ใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ
ตั้งคำถำม 5W1H
กิจกรรมย่อยที่ 2
เทคนิคบันไดขั้นที่ ๒ กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
ขั้นนำ
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยทบทวน
ควำมรู้เรื่องวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันได
ขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2. วิทยำกรกล่ำวเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๒ กำรหำคำสำคัญ
(Key Words)
ขั้นฝึกอบรม
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยควำมหมำยและลักษณะ
ของคำว่ำ “คำสำคัญ” (Key Words) ตำมมุมมอง
ของผู้เข้ำกำรอบรม
2. วิทยำกรสรุปคำตอบของผู้เข้ำรับกำรอบรมแล้วอธิบำย
-๓๐-

2. สังเกต
พฤติกรรม
กำรมี
ส่วนร่วม
ในกิจกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
กำรมี
ส่วนร่วม
ในกิจกรรม

เกณฑ์กำรผ่ำน
1.1 ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมได้
คะแนนหลัง
กำรอบรมร้อยละ
60 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม
1.2 ร้อยละ 100
ของผู้รับกำรอบรม
ทั้งหมดได้คะแนน
หลังกำรฝึกอบรม
สูงกว่ำก่อน
กำรอบรม
ร้อยละ 100
ของผู้รับกำรอบรม
ทั้งหมดมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 2
กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่อง “หัวเรือ”
แล้วร่วมกันหำคำสำคัญ (Key Words) ของเรื่อง เช่น
3.1 คำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เขียนเหมือนกัน
สื่อควำมหมำยเหมือนกัน ปรำกฏซ้ำ ๆ ตั้งแต่ต้น
จนจบเรื่อง
3.๒ คำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เขียนต่ำงกันสื่อ
ควำมหมำยเหมือนกัน ปรำกฏซ้ำ ๆ ตั้งแต่ต้น
จนจบเรื่อง
4. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุป
คำตอบจำกกำรหำคำสำคัญ (Key Words) ของเรื่อง
“หัวเรือ”
5. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมพัฒนำกำรคิดเรื่อง
“หัวเรือ”
๖. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบฝึกหัดและเฉลยร่วมกับวิทยำกร
ขั้นสรุป
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๒ กำรหำคำสำคัญ
(Key Words)

-๓๑-

จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
3. ตรวจ
แบบฝึกหัด ร้อยละ 80
แบบฝึกหัด และเฉลย ของผู้รับ
กำรอบรม
เฉลยและตรวจ
แบบฝึกหัดร่วมกับ
วิทยำกรได้ถูกต้อง

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
กิจกรรมย่อยที่ 3
เทคนิคบันไดขั้นที่ ๓ กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
ขั้นนำ
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยทบทวน
ควำมรู้เรื่องวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันได
ขั้นที่ ๒ กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
2. วิทยำกรกล่ำวเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๓ กำรตัดส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญ
ขั้นฝึกอบรม
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกับอภิปรำยเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนขยำยของข้อควำมหรือประโยค
๒. วิทยำกรสรุปคำตอบของผู้เข้ำรับกำรอบรมแล้วอธิบำย
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 3
กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
3. วิทยำกรอธิบำยลักษณะสำคัญของส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญที่สำมำรถตัดออกได้ พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบดังนี้
๓.๑ กำรให้คำจำกัดควำม
๓.๒ กำรอธิบำยให้รำยละเอียด
๓.๓ กำรให้เหตุผล
๓.๔ กำรยกตัวอย่ำง
-๓๒-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
๓.๕ กำรเปรียบเทียบ
4. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่อง “พระรำชวัง”
แล้วร่วมกันพิจำรณำตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญของเรื่อง
พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลในกำรตัดข้อควำมนั้น ๆ
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำย
สรุปคำตอบจำกกำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญของเรื่อง
“พระรำชวัง”
๖. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมพัฒนำกำรคิด
เรื่อง “พระรำชวัง”
7. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบฝึกหัดและเฉลยร่วมกับวิทยำกร
ขั้นสรุป
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๓ กำรตัดส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 4
เทคนิคบันไดขั้นที่ 4 กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำม
สำคัญ
ขั้นนำ
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยทบทวน
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 3
กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
-๓๓-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขันที่ 4 กำรเติมคำเชื่อม
หำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
ขั้นฝึกอบรม
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำย
และยกตัวอย่ำงคำเชื่อมประโยค
2. วิทยำกรสรุปคำตอบของผู้เข้ำรับกำรอบรมแล้วอธิบำย
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 4
กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่อง “ผักและผลไม้”
แล้วตอบคำถำมพัฒนำกำรคิดดังนี้
3.๑ ย่อหน้ำนี้กล่ำวถึงอะไร
3.๒ ผักและผลไม้สดเป็นอย่ำงไร
3.3 เอนไซม์ดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร
๔. ผู้เข้ำรับกำรอบรมเติมคำเชื่อม “เพรำะ” เพื่อหำส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญของเรื่อง “ผักและผลไม้”
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำย
สรุปคำตอบจำกกำรเติมคำเชื่อม “เพรำะ” เพื่อหำ
ส่วนขยำยใจควำมสำคัญของเรื่อง “ผักและผลไม้”
6. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบฝึกหัดและเฉลยร่วมกับวิทยำกร

-๓๔-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
ขั้นสรุป
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๔ กำรเติมคำเชื่อม
หำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 5
เทคนิคบันไดขั้นที่ ๕ กำรสังเกตคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
ขั้นนำ
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยทบทวน
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 4
กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
๒. วิทยำกรอธิบำยเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๕ กำรสังเกต
คำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
ขั้นฝึกอบรม
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยถึงตัวอย่ำง
คำเชื่อมที่แสดงควำมขัดแย้ง
2. วิทยำกรสรุปคำตอบของผู้เข้ำรับกำรอบรม แล้วอธิบำย
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขัน้ ที่ 5
กำรสังเกตคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง

-๓๕-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
๓. วิทยำกรอธิบำยเรื่องกำรใช้สัญลักษณ์กำกับข้อควำม
ที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกันดังนี้
3.1 เครื่องหมำย + แทนข้อควำมเชิงบวก/ข้อควำมที่ดี
3.2 เครื่องหมำย – แทนข้อควำมเชิงลบ/ข้อควำมที่ไม่ดี
๔. ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันยกตัวอย่ำงคำหรือข้อควำม
ที่แสดงควำมหมำยตรงกันข้ำมจำกบทอ่ำนที่กำหนด
โดยใช้เครื่องหมำย + และ - กำกับข้อควำมดังกล่ำว
๕. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่อง “กำแพงเมืองจีน”
แล้วตอบคำถำมพัฒนำควำมคิดดังนี้
5.1 บทอ่ำนดังกล่ำวกล่ำวถึงเรื่องใด (เทคนิคบันได
ขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H)
5.2 คำสำคัญของเรื่องมีคำว่ำอะไรบ้ำง (เทคนิคบันได
ขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words))
5.3 ข้อควำมใดเป็นส่วนขยำยส่วนสำคัญของเรื่อง
(เทคนิคบันไดขั้นที่ 3 กำรตัดส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญ)
5.4 บทอ่ำนนี้สำมำรถเติมคำเชื่อมเพื่อหำใจควำมสำคัญ
ของเรื่องได้หรือไม่ ถ้ำเติมได้จะเติมคำว่ำอะไร
และเติมลงที่ใด (เทคนิคบันไดขั้นที่ 4
กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ)
๖. ผู้เข้ำรับกำรอบรมหำคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
ที่ปรำกฏในบทอ่ำนเรื่อง “กำแพงเมืองจีน”
-๓๖-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
๗. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุป
คำตอบจำกกำรหำคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
เพื่อหำใจควำมสำคัญของเรื่อง
๘. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบฝึกหัดและเฉลยร่วมกับวิทยำกร
ขั้นสรุป
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ ๕ กำรสังเกตคำเชื่อม
แสดงควำมขัดแย้ง
กิจกรรมย่อยที่ 6
บันไดขั้นที่ 6 กำรหำใจควำมสำคัญได้ทุกบทอ่ำน
ขั้นนำ
1. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยทบทวน
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 - 5
๒. วิทยำกรอธิบำยเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนเรื่องวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 6 กำรหำใจควำม
สำคัญได้ทุกบทอ่ำน
ขั้นฝึกอบรม
1. วิทยำกรอธิบำยวิธีกำรอ่ำนใจควำมสำคัญ เทคนิคบันได
ขัน้ ที่ 6 กำรหำใจควำมสำคัญได้ทุกบทอ่ำน
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่อง “หินลับมีด”
โดยแต่ละย่อหน้ำตอบคำถำมพัฒนำกำรคิดดังนี้

-๓๗-

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
2.1 ย่อหน้ำนี้กล่ำวถึงเรื่องอะไร (เทคนิคบันไดขั้นที่ 1
กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H)
2.2 คำสำคัญของย่อหน้ำนี้มีคำว่ำอะไรบ้ำง (เทคนิคบันได
ขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words))
2.3 ข้อควำมใดเป็นส่วนขยำยส่วนสำคัญของย่อหน้ำนี้
(เทคนิคบันไดขั้นที่ 3 กำรตัดส่วนขยำยใจควำม
สำคัญ)
2.4 ย่อหน้ำนี้สำมำรถเติมคำเชื่อมเพื่อหำใจควำมสำคัญ
ของเรื่องได้หรือไม่ ถ้ำเติมได้จะเติมคำว่ำอะไร
และเติมลงที่ใด (เทคนิคบันไดขั้นที่ 4 กำรเติม
คำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
3. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำย
สรุปคำตอบจำกคำถำมพัฒนำกำรคิดเรื่อง “หินลับมีด”
ในแต่ละย่อหน้ำ แล้วร่วมกันสรุปใจควำมสำคัญทั้งหมด
ของเรื่อง
ขั้นสรุป
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ เทคนิคบันไดขั้นที่ 6 กำรหำ
ใจควำมสำคัญได้ทุกบทอ่ำน
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทบทวนวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
๓. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทดสอบหลังกำรฝึกอบรม (Post-Test)
-๓๘-

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คำชี้แจง
วิทยำกรหรือผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม แล้วดำเนินกำร
ตำมลำดับดังนี้
1. ประเมิน พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม ถ้ำผู้เข้ำรับกำรอบรม “มี ”
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมตำมนิยำมศัพท์เฉพำะ ให้เขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ย่อยที่ 1 - 6 ตำมควำมเป็นจริง
2. สรุ ป ผลกำรประเมิ น พฤติ ก รรมกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของผู้ เข้ ำรั บ กำรอบรมตำมเกณฑ์
กำรให้ระดับคุณภำพและกำรแปลผล
นิยำมศัพท์เฉพำะ
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม หมำยถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ เข้ำรับ กำรอบรมที่ แสดงออกถึงควำมร่ว มมื อ
ในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมกิจกรรมย่อยที่จัดขึ้น เช่น กำรตอบคำถำม กำรอภิปรำย กำรแสดงควำมคิดเห็น
และกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นต้น
เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพและกำรแปลผล
ระดับคุณภำพ กำรแปลผล คำอธิบำยระดับคุณภำพ
5
ดีเยี่ยม
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม จำนวน 5 - 6 กิจกรรมย่อย
4
ดี
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม จำนวน 4 กิจกรรมย่อย
3
ปำนกลำง
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม จำนวน 3 กิจกรรมย่อย
2
พอใช้
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม จำนวน 2 กิจกรรมย่อย
1
ปรับปรุง
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม จำนวน 0 - 1 กิจกรรมย่อย
รำยกำรกิจกรรม
1
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 1 เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 2 เทคนิคบันไดขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
3
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 3 เทคนิคบันไดขั้นที่ 3 กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
4
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 4 เทคนิคบันไดขั้นที่ 4 กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
5
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 5 เทคนิคบันไดขั้นที่ 5 กำรสังเกตคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
6
หมำยถึง กิจกรรมย่อยที่ 6 เทคนิคบันไดขั้นที่ 6 กำรหำใจควำมสำคัญได้ทุกบทอ่ำน

-๓๙-

กำรมีส่วนร่วม
รวมจำนวน
ในกิจกรรมย่อย
เลขที่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
กิจกรรมย่อย
1 2 3 4 5 6 ทีม่ ีส่วนร่วม

ระดับ
คุณภำพ

กำรแปลผล

ลงชื่อ ...............................................................
(.............................................................)
...................../......................./................
ผู้ประเมิน
-๔๐-

กำรจัดกิจกรรมกำรอบรม : กำรทบทวนองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น

-๔๑-

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม
กำรทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องกำรจับใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรทบทวนองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจับใจควำม
สำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น เป็นกำรตรวจสอบ
ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม เพื่อให้ทรำบ
ทิศทำงกำรรับรู้เนื้อหำ สำระสำคัญโดยมีเทคนิค
กำรจับใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
1. กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2. กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
3. กำรตัดส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
4. กำรเติมคำเชื่อมหำส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
5. กำรสังเกตคำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
6. กำรหำใจควำมสำคัญได้ทุกบทอ่ำน

กิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้ำงสุขสนุกสนำน
วิทยำกรจัดกิจกรรมนันทนำกำร

กิจกรรมย่อยที่ 2 อ่ำนเรื่องให้จบ ค้นพบ 5W1H
1. วิทยำกรทบทวนขั้นตอนกำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม
5W1H
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว
ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมจำกบทอ่ำนเรื่องนิทำน
ปลำดำวลงในใบกิจกรรมที่ 1
4. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันเฉลยคำตอบ
จำกบทอ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
5. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบ
1. ด้ำนควำมรู้
ของตนเอง
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
6. ผู้เข้ำรับกำรอบรมอ่ำนบทอ่ำนเรื่องหมอชีวกโกมำรภัจจ์
เกี่ยวกับกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ ตำมหลักกำรบันได 7. ผู้เข้ำรับกำรอบรมตั้งคำถำมตำมแนวทำง 5W1H
6 ขั้น
และตอบคำถำมลงในใบกิจกรรมที่ 2
2. ด้ำนทักษะ
8. ตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรมนำเสนอตัวอย่ำงคำถำม
และคำตอบตำมแนวทำง 5W1H
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะกำรอ่ำนจับ
ใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
9. ผู้เข้ำอบรมร่วมกันสรุปควำมรู้
-๔๒-

แหล่งเรียนรู้
เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
สือ่
1. บทอ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว
2. บทอ่ำนเรื่องหมอชีวกโกมำรภัจจ์
3. โปรแกรม Quizizz
ภำระงำน/ชิ้นงำน
1. ใบกิจกรรมที่ 1 บทอ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว
2. ใบกิจกรรมที่ 2 บทอ่ำนเรื่อง
หมอชีวกโกมำรภัจจ์
3. ใบกิจกรรมที่ 3 แข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยใจควำม
4. ใบกิจกรรมที่ 4.1 จับใจควำมในบทอ่ำน
ที่หลำกหลำย
5. ใบกิจกรรมที่ 4.2 จับใจควำมในบทอ่ำน
ที่หลำกหลำย

กำรทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องกำรจับใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
3. ด้ำนควำมเป็นครู/ศึกษำนิเทศก์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้พัฒนำตนเอง
ในด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำร่วมชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มเคล็ดลับหำคำสำคัญ
1. วิทยำกรแนะนำวิธีกำรใช้โปรแกรม Quizizz กับผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ดังนี้
1.1 ผู้เข้ำรับอบรมเข้ำไปที่ Link
1.2 ผู้เข้ำรับอบรมกรอกรหัส Code ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ
1.3 ผู้เข้ำรับอบรมตั้งชื่อโดยใช้ชื่อจริงและต่อท้ำยด้วย
เขตพื้นที่กำรศึกษำของตนเอง ดังเช่น “ประจักษ์
สพม.กท.1”
1.4 ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบทดสอบ “ค้นคำสำคัญ”
จำนวน 10 ข้อ ผ่ำนโปรแกรม Quizizz
2. วิทยำกรสรุปผลกำรทำแบบทดสอบ “ค้นคำสำคัญ”
ร่วมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม
3. วิทยำกรมอบรำงวัลให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ได้คะแนน
สูงสุด 5 ลำดับแรก
4. วิทยำกรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำมในประเด็น
ที่สงสัย พร้อมอภิปรำยร่วมกัน
กิจกรรมย่อยที่ 4 แข่งขันเรียงถ้อยร้อยใจควำม
1. แจกใบกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันเรียงร้อยถ้อยใจควำม”
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมคนละ 1 แผ่น
2. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำกิจกรรมใบกิจกรรมที่ 3 “แข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยใจควำม” โดยให้เรียงข้อควำมที่กำหนด
ให้เป็นย่อหน้ำที่ถูกต้องสมบูรณ์
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จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
กำรวัดและประเมินผล
วิธีกำร
1. สังเกต
กำรตอบ
คำถำม
2. สังเกต
พฤติกรรม
กำรมี
ส่วนร่วม
ในกิจกรรม
3. ตรวจ
แบบฝึกหัด

เครื่องมือ

เกณฑ์กำร
ผ่ำน
แบบ
ร้อยละ 80
สังเกต
ของผู้รับ
กำรอบรม
ตอบคำถำม
ได้ถูกต้อง
แบบ
ร้อยละ 80
สังเกต
ของผู้รับ
กำรอบรม
ทั้งหมด
มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
แบบฝึกหัด ร้อยละ 80
และเฉลย ของผู้รับกำร
อบรมเฉลย
และตรวจ
แบบฝึกหัด
ร่วมกับ
วิทยำกร
ได้ถูกต้อง

กำรทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องกำรจับใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
3. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจำรณำ
ใบกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันเรียงร้อยถ้อยใจควำม”
ว่ำถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่มีส่วนที่จะต้องแก้ไขอย่ำงไร
4. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจับใจควำมสำคัญของใบกิจกรรมที่ 3
“แข่งขันเรียงร้อยถ้อยใจควำม” โดยใช้หลักกำรบันได
6 ขั้น
5. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจำรณำว่ำ จับใจควำมสำคัญถูกต้อง
หรือไม่
6. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมบอกวิธีกำรจับใจควำมสำคัญว่ำ
ใช้ขั้นใดของหลักกำรบันได 6 ขั้น เพื่อจับใจควำมสำคัญ
7. วิทยำกรแกนนำและผู้เข้ำรับอบรมร่วมกันเฉลยคำตอบ
กิจกรรมย่อยที่ 5 จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย
1. แจกใบกิจกรรมที่ 4 “จับใจควำมในบทอ่ำน
ทีห่ ลำกหลำย” ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมคนละ 1 แผ่น
2. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจับใจควำมสำคัญของใบกิจกรรมที่ 4
“จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย” โดยใช้หลักกำร
บันได 6 ขั้น
3. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจำรณำว่ำ จับใจควำมสำคัญถูกต้อง
หรือไม่
4. ให้ผู้เข้ำรับอบรมบอกวิธีกำรจับใจควำมสำคัญว่ำ ใช้ขั้นใด
ของหลักกำรบันได 6 ขั้น เพื่อจับใจควำมสำคัญ
5. วิทยำกรแกนนำและผู้เข้ำอบรมร่วมกันเฉลยคำตอบ
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กำรทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องกำรจับใจควำมสำคัญตำมหลักกำรบันได 6 ขั้น
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
กิจกรรมย่อยที่ 6 อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม (40 นำที)
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมแบ่งกลุ่มตำมควำมเหมำะสม
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละกลุ่มรับกระดำษแผ่นเล็ก (Post-it)
ตำมจำนวนสมำชิกในกลุ่ม แต่ละคนเขียนปัญหำเกี่ยวกับ
กำรสอนอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
3. ผู้เข้ำรับอบรมแต่ละกลุ่มคัดเลือกปัญหำ 1 ปัญหำ
และวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำที่เลือก และเขียน
ในกระดำษฟริปชำร์ท
4. ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละกลุ่มอภิปรำยแลกเปลี่ยนแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำโดยใช้บันได 6 ขั้นสู่กำรปฏิบัติจริง
อย่ำงเป็นรูปธรรม
5. ตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรมนำเสนอผลกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
6. วิทยำกรสรุปกิจกรรมจำกผลกำรนำเสนอของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
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ใบกิจกรรมที่ 1
คำชี้แจง อ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว แล้วตอบคำถำม
นิทานเรื่องปลาดาว
เช้ าวั น หนึ่ ง ชายชราลงไปเดิ น เล่ น ที่ ชายหาด เมื่ อกวาดสายตาไปบนหาดทรายสี ขาวที่ ทอดยาว
สุดลูกหูลูกตา เขาก็มองเห็ น ปลาดาวนั บ พันตัวนอนเกยตื้นอยู่ ปลาดาวพวกนี้คงถูกพัดพามาช่วงที่น้าขึ้น
และพอตอนน้าลงมันคงว่ายกลับลงไปไม่ทัน จึงมานอนแอ้งแม้งอย่างที่เห็น
แสงจากพระอาทิตย์ เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อีกไม่กี่ชั่ วโมงปลาดาวทั้งหลายก็จะแห้ งตาย ขณะที่
ชายชราก าลั ง นึ ก สงสารปลาดาวผู้ โชคร้ า ยเหล่ านั้ น เขาก็ ม องเห็ น เด็ ก ผู้ ช ายคนหนึ่ งก าลั งก้ ม ๆ เงย ๆ
หยิบปลาดาวเขวี้ยงลงไปในทะเล ชายชราจึงเดินไปใกล้ ๆ แล้วเอ่ยว่า “ทาอะไรอยู่รึเจ้าหนู”
“ผมกาลังช่วยชีวิตปลาดาวอยู่ครับ”
“เอาจริงเหรอ หาดนี้ยาวมากนะ ปลาดาวก็ มีเป็นพันเป็นหมื่นตัว เธอจะไปช่วยมันทันได้อย่างไร
รู้ตัวรึเปล่าว่าสิ่งที่เธอทามันแทบไม่มีความหมายอะไรเลย”
เด็กชายคนนั้นยิ้มให้ชายชรา ก้มลงหยิบปลาดาว ชูมันขึ้นมา แล้วพูดว่า
“มีสิครับ อย่างน้อยมันก็มีความหมายกับปลาดาวตัวนี้”
แล้วเด็กผู้ชายก็เขวี้ยงปลาดาวตัวนั้นลงทะเลไป ก่อนจะก้มลงไปเก็บปลาดาวขึ้นมาอีกตัว
“แล้วก็ตัวนี้…แล้วก็ตัวนี้…แล้วก็ตัวนี้…”
คำถำม
1. ตัวละครสำคัญในนิทำนเรื่องนี้คือใคร (Who)
2. ตัวละครสำคัญในเรื่องทำอะไร (What)
3. สถำนที่ที่ปรำกฏในเรื่องคือที่ใด (Where)
4. เหตุกำรณ์ในเรื่องเกิดขึ้นเวลำใด (When)
5. เพรำะเหตุใดตัวละครสำคัญจึงทำพฤติกรรมนั้น (Why)
6. ผลจำกกำรที่ตัวละครสำคัญทำพฤติกรรมนั้นส่งผลอย่ำงไร (How)
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คำตอบ

ใบกิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง อ่ำนเรื่องหมอชีวกโกมำรภัจจ์ แล้วสร้ำงคำถำมและตอบคำถำมตำมแนวทำง 5W1H
หมอชีวกโกมำรภัจจ์
ครั้ งพุ ทธกำลมีห มอใหญ่ เลื่ องชื่ออยู่คนหนึ่ง นำมว่ำ “ชีว กโกมำรภัจจ์ ” ตำมตำนำนกล่ ำวว่ำ
ท่ำนเป็นลูกของหญิงงำมเมืองหรือนำงนครโสเภณีซึ่งสมัยนั้นถือว่ำเป็นเกียรติยศของบ้ำนเมืองอย่ำงหนึ่งนำมว่ำ
“สำลวดี ” ค่ำที่มำรดำมีอำชีพ ที่ต้องรั กษำตัว ให้ เลอโฉมอยู่เป็นนิ ตย์ พอพลำดพลั้ งเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมำ
นำงจึงหลบลี้หนีจำกวงสังคมไปพักใหญ่ ภำยหลังคลอดลูกชำยออกมำก็สั่งให้คนสนิทเอำไปทิ้งกองขยะ
เพรำะว่ำลูกชำยไม่สำมำรถสืบเชื้อสำยอันทรงเกียรติของมำรดำได้ หำกเลี้ยงไปก็จะเกิดควำมอัปยศแก่ตน
ดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งก็ไม่รู้ เผอิญเช้ำวันนั้นเจ้ำชำยอภัยพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้ำพิมพิสำร
ทรงดำเนินผ่ ำนมำทำงนั้น พอดี ทอดพระเนตรเห็ นอีกำจำนวนมำกบินว่อนอยู่เหนื อกองขยะ จึงทรงใช้
มหำดเล็กไปดู มหำดเล็กกรำบทูลว่ำ “เป็นเด็ก” จึงทรงถำมกลับไปว่ำ “ตำยหรือเป็น” มหำดเล็กตอบว่ำ “ยังเป็น ๆ
อยู่เลยพระเจ้ำข้ำ” จึงทรงรับเด็กไว้ในพระรำชูปถัมภ์แล้วเรียกชื่อว่ำ “ชีวก” แปลว่ำ “ยังมีชีวิตอยู่ ”
หรือแปลเป็นไทยอีกชื่อหนึ่งว่ำ “บุญรอด”
(ตัดตอนจำก O-NET ม.3)
คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำตอบ

WHO :
WHAT :
WHERE :
WHEN :
WHY :
HOW :
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คำถำมที่ใช้ในกิจกรรม “เพิ่มเคล็ดลับหำคำสำคัญ”
(โปรแกรม Quizizz)
1. พริกเป็นพืชที่อุดมด้วยวิตำมินซี ซึ่งจำเป็นต่อกำรบำรุงผิวพรรณ เอ็นและกระดูก พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้ำดิบหั่น
1 ถ้วยตวง (ประมำณ 10 ช้อนโต๊ะ) ให้วิตำมินซีเท่ำกับปริมำณที่ร่ำงกำยควรได้รับในแต่ละวัน ถ้ำเป็น
พริกแดงจะมีวิตำมินซีมำกกว่ำนี้ถึง 2 เท่ำ
คำถำม คำสำคัญในย่อหน้ำนี้ตรงกับข้อใด
1. พืช วิตำมิน
2. วิตำมิน พริก
3. พริก วิตำมินซี
4. วิตำมินซี พริกขี้หนู
2. กำรหั ว เรำะจะกระตุ้ น กล้ ำมเนื้ อ ให้ ผ่ อ นคลำย ท ำให้ ก ำรหำยใจเข้ ำออกดี ขึ้ น ช่ ว ยนวดอวั ย วะ ภำยใน
อย่ำงหัวใจและปอด ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย ทำให้อดทนต่อควำมเครียดได้มำกขึ้น ลดอำกำรเจ็บปวด
ทำให้ระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำยทำงำนได้อย่ำงสงบ ช่วยให้กำรย่อยอำหำรดีขึ้น ช่วยกระตุ้นอำรมณ์ผ่อนคลำย
และบรรเทำอำกำรเจ็บปวดภำยในร่ำงกำย นอกจำกนี้กำรหัวเรำะยังช่วยเร่งควำมเร็วกระบวนกำรเยียวยำ
ในร่ำงกำย ช่วยเพิ่มกำรไหลเวียนของโลหิตในร่ำงกำย ช่ วยลดควำมเครียด ควำมโกรธ และควำมหดหู่
เพิ่มออกซิเจนในเลือดอีกด้วย
คำถำม ข้อใดคือคำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. สรรพคุณ ช่วย
2. อวัยวะ อำรมณ์ขัน
3. ร่ำงกำย กำรหัวเรำะ
4. กำรหัวเรำะ ประโยชน์
3. ข้ำวแช่เป็นวัฒนธรรมทำงอำหำรที่ไทยรับมำจำกคนมอญ สมัยรัชกำลที่ 1 มอญเข้ำมำอยู่ในดินแดนสยำม
ในฐำนะผู้ร่วมกู้ช ำติ ซึ่งเป็นที่มำของต้นตระกูลคชเสนีในปัจจุบัน ชำวมอญ มีประเพณีส่งข้ำวแช่ในช่วง
สงกรำนต์ ช่วงกอบกู้เมืองในสมัยรัชกำลที่ 1 ก็มีพิธีส่งข้ำวแช่กัน วัฒนธรรมนี้จึงเริ่มแพร่หลำยตั้งแต่นั้นมำ
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. ข้ำวแช่
2. คนมอญ
3. สงกรำนต์
4. วัฒนธรรม

-๔๘-

4. คำร์ โบไฮเดรตเป็ น สำรอำหำรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในบรรดำสำรอำหำรที่ ให้ พ ลั งงำนแก่ ร่ำงกำย จำกสั ดส่ วน
ของพลังงำนที่ได้จำกอำหำรทั้งหมดใน 1 วัน จะมีคำร์โบไฮเดรตประมำณร้อยละ 40 - 80 ซึ่งจะสูงกว่ำที่ได้จำก
ไขมันและโปรตีน สำหรับกำรกินข้ำวของคนไทย สัดส่วนของข้ำว ก็จะมำกกว่ำกับข้ำว กรณีเช่นนี้สอดคล้อง
กับหลักวิชำกำรที่ว่ำพลังงำนที่ได้จำกอำหำรนั้น ควรมำจำกคำร์โบไฮเดรตเป็นหลัก รองลงมำคือไขมัน
และโปรตีน
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. อำหำร
2. พลังงำน
3. สำรอำหำร
4. คำร์โบไฮเดรต
5. กำรทำอะไรแต่พอดีนั้นออกจะยำกอยู่หน่อยเหมือนกำรตักน้ำมำหนึ่งขันใหญ่แล้วนำมำกรอกใส่ขวดให้พอดี
นั้นยำก เพรำะต้องมีหกมีบ่ำมีขำดมีเกินอยู่บ้ำงเป็นธรรมดำ น้ำก็เหมือนผู้ให้ ขวดก็เหมือนผู้รับ น้ำมำกไป
ขวดเล็กไปก็ใส่ได้ไม่พอดี น้ำนิดเดียวขวดใหญ่ไปก็ใส่ไม่พอดีอีกเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้น้ำกับขวดจึงต้องพอดีกัน
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. น้ำ
2. ผู้ให้
3. ผู้รับ
4. ควำมพอดี

-๔๙-

ใบกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันเรียงถ้อยร้อยใจควำม”
ข้อควำม
1. เพรำะกำรอ่ำนหนังสือมิใช่จะอ่ำนเฉพำะหนังสือทำงวิชำกำรหรือหนังสือเรียนเท่ำนั้น
2. ยังแฝงข้อคิดและสำระไว้อีกด้วย

3. หำกแต่ยังรวมถึงกำรอ่ำนหนังสือนวนิยำย สำรคดี และกำร์ตูน

4. เพรำะกำรอ่ำนหนังสือจะทำให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้
6. ทำให้มีควำมคิดที่กว้ำงไกล ทันโลก ทันเหตุกำรณ์

5. นอกจำกนั้นยังให้ควำมสนุกเพลิดเพลินได้อีกด้วย
7. กำรอ่ำนหนังสือมีประโยชน์มำก

8. ซึ่งหนังสือเหล่ำนี้นอกจำกจะให้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินแล้ว
1. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเรียงลำดับข้อควำมที่กำหนดให้เป็นย่อหน้ำที่ถูกต้องสมบูรณ์
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเขียนใจควำมสำคัญของย่อหน้ำโดยใช้หลักกำรบันได 6 ขั้น
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมบอกวิธีกำรจับใจควำมสำคัญว่ำ ใช้ขั้นใดของหลักกำรบันได 6 ขั้น
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เข้ำอบรม............................................................................ ตำแหน่ง............................................................
หน่วยงำน/สังกัด................................................................................... จังหวัด.................................................
-๕๐-

ใบกิจกรรมที่ 4.1 “จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย”
ข้อควำม
(1) กำรใช้ยำนัตถุ์วิธีแรก คือ ใช้สอดเข้ำไปอุดไว้ในจมูก (2) กำรจะใช้ยำสอดต้องบดยำให้ เป็นผง
และทำเป็นครีมหรือเป็นก้อน (3) หรืออำจใช้ผ้ำขำวบำงห่อตัวยำไว้ (4) (หรืออำจทำเป็นยำน้ำ ใช้สำลีชุบแล้ว
สอดเข้ำไปในจมูก (5) กำรสอดยำเข้ำโพรงจมูกมีผลในกำรฆ่ำเชื้อ ละลำยเสมหะและแก้บวม (6) ที่สำคัญมักใช้
กับอำกำรปวดศีรษะและเป็นโรคที่จมูก (7) ขณะเดียวกันก็ใช้แก้โรคมำลำเรียและโรคดีซ่ำนก็ได้ (8) วิ ธีที่สอง
คือ กำรสูดเข้ำจมูก (9) เป็นกำรสูดเอำยำผงเข้ำไป ทำให้ตัวยำติดอยู่กับสำรเหลวในจมูก (10) เป็นวิธีรักษำ
เยื่อจมูกที่ดี (11) เนื่องจำกตัวยำที่ใช้วิธีสูดเข้ำไปนี้มักมีส่วนผสมของเครื่องหอม (12) ซึ่งมีผลต่อกำรกระตุ้น
เยื่อจมูก (13) ดังนั้นจึงอำจจำมได้ (14) ส่วนกำรดม (15) คือ กำรบดยำให้เป็นผง แล้วต้มหรือตำหรือเผำ
เพื่อให้เกิดกลิ่น (16) เป็นวิธีรักษำด้วยกลิ่น (17) ถ้ำเปรียบเทียบกับกำรสูดแล้ว (18) กำรดมเพียงต้องกำรกลิ่น
ไม่ทำให้จำม (19) วิธีดมกลิ่นเหมำะกับเด็กเล็กหรือทำรกมำกกว่ำวิธีอื่น
(ดัดแปลงจำก ซ่งจิ้งตง. (2558). Traditional Chinese Medicine แพทย์แผนจีนต้านโรค. กรุงเทพฯ : โพสต์.)

1. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเขียนใจควำมสำคัญของย่อหน้ำโดยใช้หลักกำรบันได 6 ขั้น
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมบอกวิธีกำรจับใจควำมสำคัญว่ำ ใช้ขั้นใดของหลักกำรบันได 6 ขั้น
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เข้ำอบรม............................................................................ ตำแหน่ง............................................................
หน่วยงำน/สังกัด................................................................................... จังหวัด..................................................

-๕๑-

ใบกิจกรรมที่ 4.2 “จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย”
ข้อควำมที่ 1

คำถำม จำกข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
1. ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรกินช็อกโกแลตมีทั้งควำมเชื่อที่ถูกและผิด
2. กำรรับประทำนช็อกโกแลตเป็นประจำจะช่วยลดควำมดันโลหิตสูง
3. ช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มำจำกโกโก้และมีให้เลือกหลำยรูปแบบ
4. กำรชงช็อกโกแลตไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตำลเพรำะในช็อกโกแลตมีน้ำตำลอยู่แล้ว

-๕๒-

ข้อควำมที่ 2

คำถำม จำกข้อมูลที่กำหนดให้ บุคคลใดควบคุมเกรลิน ฮอร์โมนได้ดีที่สุด
1. ชลธีนอนหลับในเวลำกลำงวันหลังจำกรับประทำนอำหำรและปรับเวลำเข้ำนอนในเวลำกลำงคืนให้เร็วขึ้น
2. สำยธำรรับประทำนสลัดผักและผลไม้ตำมฤดูกำลในมื้อกลำงวันและออกกำลังกำยโดยกำรว่ำยน้ำ
หลังจำกเลิกงำน
3. นทีดื่มนมพร่องมันเนยแทนน้ำเปล่ำและงดรับประทำนขนมหวำนที่มีส่วนผสมของเนยที่ทำมำจำก
นมวัวและนมแพะ
4. วำรีรัตน์เปลี่ยนกำรรับประทำนอำหำรจำกเช้ำ กลำงวัน และเย็นมำเป็นรับประทำนอำหำรหลังก่อน
พระอำทิตย์ขึ้นและหลังพระอำทิตย์ตก

-๕๓-

กำรจัดกิจกรรมกำรอบรม : กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

-๕๔-

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูง ควรเน้นพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญซึ่งเป็นทักษะพื้นฐำนที่ทุกคน
จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับรับสำรผ่ำนกำรอ่ำน
ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องตรงประเด็น กำรจับ
ใจควำมสำคัญได้อย่ำงแม่นยำจะช่วยให้ผู้รับสำร
สำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำขั้นสูงยิ่งขึ้น สำมำรถ
นำใจควำมสำคัญจำกสิ่งที่ได้อ่ำนมำวิเครำะห์
ตีควำม ประเมินค่ำและนำไปใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนั้น ทุกคนควรศึกษำ
และหมั่นฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ให้เกิดควำมชำนำญเพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. ด้ำนควำมรู้
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำร
อ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละกลุ่มเลือกปัญหำที่สำคัญจำกกำร
สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เรื่องกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ อย่ำงน้อย ๑ ปัญหำ เพื่อกำหนดแนวทำง
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ขั้นฝึกอบรม
1. วิทยำกรอธิบำยแนวทำงกำรออกแบบและเขียนแผน
กำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิค
บันได 6 ขั้น
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมฝึกปฏิบัติออกแบบและเขียนแผน
กำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
ขั้นสรุป
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมร่วมกันอภิปรำยสรุปแนวทำงกำรจัด
กำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิค
บันได 6 ขั้น เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำเสนอและส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
ตำมช่องทำงที่กำหนด
-๕๕-

แหล่งเรียนรู้
เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
สือ่
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
แผนที่ ๑ - 6
ภำระงำน/ชิ้นงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรรู้ วิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง
2. ด้ำนทักษะ
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
3. ด้ำนควำมเป็นครู/ศึกษำนิเทศก์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้สร้ำงชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

กำรวัดและประเมินผล
เกณฑ์
กำรผ่ำน
ตรวจสอบ
แบบ
แผนกำรจัด
องค์ประกอบ ตรวจสอบ กำรเรียนรู้
และควำม
รำยกำร
มีระดับ
สมบูรณ์
องค์ประกอบ คุณภำพ
ของแผน
ของแผน
ตั้งแต่ระดับดี
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร ขึ้นไป
เรียนรู้
เรียนรู้
วิธีกำร
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เครื่องมือ

ตัวอย่ำงร่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่......................เรื่อง...........................................................................................
หน่วยกำรเรียนรู้ที่....................เรื่อง.............................................. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..............................
รหัสวิชำ...................................รำยวิชำ......................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีที่.................................
ภำคเรียนที่........................ปีกำรศึกษำ....................................... จำนวน............................................คำบ
ผู้สอน..............................................................................................................................................................
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................................................
4. สำระกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................................
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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8. กิจกรรมกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..
.........................................................................................................................................................................
9. สื่อกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ....................
.........................................................................................................................................................................
10. แหล่งเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
11. กำรวัดและประเมินผล
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
12. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ำมี)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
13. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...............
.........................................................................................................................................................................
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แบบตรวจสอบรำยกำรองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
คำชี้แจง
ศึกษำนิเทศก์หรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรำยกำรองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมลำดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรำยกำรที่กำหนด แล้วเขียนเครื่องหมำย 
ลงในช่องระดับคะแนน โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนและควำมเป็นจริง
2. บันทึกข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำในแต่ละรำยกำร รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ำมี)
เพื่อให้ผู้จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อไป
3. สรุปผลกำรตรวจสอบรำยกำรองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์กำรแปลผลระดับ
คุณภำพในภำพรวม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
หมำยถึง
มีองค์ประกอบ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องเหมำะสมทุกรำยกำร
0
หมำยถึง
มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
หรือไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมำะสมบำงรำยกำร ต้องปรับปรุงแก้ไข
หรือเพิ่มเติม
เกณฑ์กำรแปลผลระดับคุณภำพในภำพรวม
คะแนนเฉลี่ย 0.80 - 1.00
ระดับคุณภำพ 5
แปลผล ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ย 0.70 - 0.79
ระดับคุณภำพ 4
แปลผล ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.60 - 0.69
ระดับคุณภำพ 3
แปลผล ปำนกลำง
คะแนนเฉลี่ย 0.50 - 0.59
ระดับคุณภำพ 2
แปลผล พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.49
ระดับคุณภำพ 1
แปลผล ปรับปรุง
รำยกำร

ระดับ
คะแนน
0
1

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ถ้ำมี)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
4. สำระกำรเรียนรู้
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน
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รำยกำร

ระดับ
คะแนน
0
1

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ถ้ำมี)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

9. สื่อกำรเรียนรู้
10. แหล่งเรียนรู้
11. กำรวัดและประเมินผล
12. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ำมี)
13. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ
แปลผล

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ำมี)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(.............................................................)
...................../......................./................
ผู้ตรวจสอบ
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรพั ฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสู งมีแนวทำงกำรจั ดกำรเรียนรู้ซึ่งครูสำมำรถเลื อกใช้ตำมควำมพร้อม
บริบทของสถำนศึกษำ และควำมถนั ดของตนเอง โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6 แนวทำงดังนี้ (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2562)
แนวทำงที่ 1 ใช้งำนเดิม เสริมสมรรถนะ
เป็น กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่ำสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้ำไป และคิด
กิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำสมรรถนะนั้นเพิ่มขึ้น เป็นกำรช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น
มีควำมหมำยและเกิดสมรรถนะกำรอ่ำนเชิงวิชำกำรที่ต้องกำร
แนวทำงที่ 2 ใช้งำนเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
เป็ น กำรจัดกำรเรีย นรู้ที่ต่อยอด เพิ่มเติมจำกงำนเดิม ให้ ต่อเนื่องไปถึงขั้นกำรฝึ กฝนกำรนำควำมรู้
ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในเรื่องที่เรียนรู้นั้น
แนวทำงที่ 3 ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำสมรรถนะ
เป็ น กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ มี ก ำรน ำรู ป แบบกำรเรี ย นรู้ ต่ ำ ง ๆ มำวิ เครำะห์ เชื่ อ มโยงกั บ สมรรถนะ
ที่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมกิจกรรมที่สำมำรถช่วยพัฒนำสมรรถนะนั้นให้เพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน อันจะส่งผลให้
กำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ใช้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นด้วย
แนวทำงที่ 4 สมรรถนะเป็นฐำน ผสำนตัวชี้
เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้โดยนำสมรรถนะกำรอ่ำนที่ต้องกำรพัฒนำเป็นตัวตั้งและนำตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กั น มำออกแบบกำรสอนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้ทั้ งเนื้ อ หำสำระและทั ก ษะตำมที่ ตั ว ชี้ วั ด ก ำหนด
ไปพร้อม ๆ กันกับกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่ต้องกำร
แนวทำงที่ 5 บูรณำกำร ผสำนหลำยสมรรถนะ
เป็ น กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โดยน ำสมรรถนะหลั ก หลำยสมรรถนะเป็ น ตั ว ตั้ ง และวิ เครำะห์ ตั ว ชี้ วั ด
ที่เกี่ยวข้อง แล้ วออกแบบกำรสอนที่มีลั กษณะเป็ นหน่วยบู รณำกำรที่ช่วยให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเป็นองค์รวม
โดยเห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
แนวทำงที่ 6 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำวัน
เป็นกำรสอดแทรกสมรรถนะที่ส่งเสริมกำรทำกิจวัตรประจำวันต่ำง ๆ ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
และคุณภำพมำกขึ้น เป็นกำรใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ทำอยู่แล้ว เป็นสถำนกำรณ์ในกำรฝึกฝนสมรรถนะ
ซึ่งนอกจำกจะช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องกำรแล้ วยังช่ว ยท ำให้ กำรท ำกิจวัตรประจำวัน ของผู้ เรียน
มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้นด้วย
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
รหัสวิชำ ท23101 รำยวิชำ ภำษำไทย 5
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
จำนวน 1 คำบ
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ท 1.1
ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/3
ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่องที่อ่ำน
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น (บันไดขั้นที่ 1 - 2) (K)
2.2 นักเรียนสำมำรถระบุใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่อ่ำน โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น (บันไดขั้นที่ 1 - 2) (P)
2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรอ่ำน (A)
3. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญเป็นทักษะพื้นฐำนที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับรับสำรผ่ำนกำรอ่ำน
ได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้องตรงประเด็น กำรจับใจควำมส ำคัญ ได้อย่ำงแม่นยำจะช่วยให้ ผู้รับสำรสำมำรถ
ใช้ทักษะทำงภำษำขั้น สูงยิ่งขึ้น สำมำรถนำใจควำมส ำคัญ จำกสิ่ งที่ไ ด้อ่ำนมำวิเครำะห์ ตีควำม ประเมินค่ำ
และนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนั้ น ทุกคนควรศึกษำและหมั่นฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ให้เกิดควำมชำนำญเพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำและกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
4. สำระกำรเรียนรู้
4.1 ใจควำมสำคัญและส่วนขยำยใจควำมสำคัญหรือพลควำม
4.2 วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
1) เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2) เทคนิคบันไดขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
 ควำมสำมำรถในกำรคิด
 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
 ซื่อสัตย์สุจริต
 มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 อยู่อย่ำงพอเพียง
 มุ่งมั่นในกำรทำงำน
 รักควำมเป็นไทย
 มีจิตสำธำรณะ
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน
ใบงำน “ไขคดีปริศนำ”
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8. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
1. นักเรียนฟังเพลง “รำวงลอยกระทง” แล้วตอบคำถำมพัฒนำกำรคิดต่อไปนี้
“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เรำทั้งหลำยชำยหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ ว ขอเชิญ น้องแก้วออกมำรำวง รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เรำสุขใจ บุญจะส่งให้เรำสุขใจ”
1.1 บุคคลที่กล่ำวถึงในเพลงมีใครบ้ำง (Who)
(แนวคำตอบ : เรำ ประกอบด้วย ผู้ชำยและผู้หญิง, น้องแก้ว)
1.2 บุคคลในเพลงนี้ทำอะไร (What)
(แนวคำตอบ : ลอยกระทง, รำวง, รำวงวันลอยกระทง)
1.3 เหตุกำรณ์ในเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อไร (When)
(แนวคำตอบ : วันเพ็ญเดือนสิบสอง, วันลอยกระทง)
1.4 เหตุกำรณ์ในเพลงนี้เกิดขึ้นที่ไหน (Where)
(แนวคำตอบ : น่ำจะเกิดที่ ริมแม่น้ำที่ไปลอยกระทง)
1.5 บุคคลที่กล่ำวถึงในเพลงมีควำมรู้สึกอย่ำงไร (How)
(แนวคำตอบ : บุคคลที่กล่ำวถึงในเพลงมีควำมสุขและสนุกสนำน)
1.6 เพลงนี้ มีคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เขียนและสื่ อควำมหมำยเหมือนกันปรำกฏซ้ำ ๆ
ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงคำใดบ้ำง
(แนวคำตอบ: ลอย, ลอยกระทง, รำวง, รำวงวันลอยกระทง, บุญจะส่งให้เรำสุขใจ)
๒. นั กเรีย นและครู ร่ว มกั น อภิ ป รำยสรุปค ำตอบจำกคำถำมพัฒ นำกำรคิ ด แล้ วครูกล่ ำวเชื่ อมโยง
เข้ำสู่บทเรียนเรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษำเรื่อง ใจควำมสำคัญและส่วนขยำยใจควำมสำคัญหรือพลควำม จำกแหล่งเรียนรู้
บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมควำมสนใจ พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อค้นพบตำมประเด็นดังนี้
1.1 ลักษณะของใจควำมสำคัญ
1.2 ลักษณะของส่วนขยำยใจควำมสำคัญ
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปคำตอบหรือข้อค้นพบที่เป็นลักษณะของใจควำมสำคัญและส่วนขยำย
ใจควำมสำคัญ แล้วครูอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้นดังนี้
2.1 เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
2.2 เทคนิคบันไดขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 - 4 คน ทำใบงำน “ไขคดีปริศนำ” ดังนี้
3.1 นั กเรีย นกำหนดบทบำทของสมำชิก โดยให้ ส มำชิก 1 คน มีบ ทบำทเป็ น “นั กสื บ ”
และสมำชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มมีบทบำทเป็น “ผู้ให้ข้อมูล”
3.2 นั ก เรี ย นที่ มี บ ทบำทเป็ น “นั ก สื บ ” ให้ นั ก เรี ย นแจกแหล่ ง ข่ ำ วส ำหรั บ ไขคดี
ให้นักเรียนที่มีบทบำทเป็น “ผู้ให้ข้อมูล” อ่ำนคนละ 1 แหล่งข่ำว
3.2 นั กเรียนที่มีบ ทบำทเป็น “นักสืบ ” สอบสวน นักเรียนที่มีบทบำทเป็น “ผู้ให้ ข้อมูล ”
ทุกคนในกลุ่ม โดยใช้คำถำมพัฒนำกำรคิด ส่วนนักเรียนที่มีบทบำทเป็น “ผู้ให้ข้อมูล” หำคำตอบจำกแหล่งข่ำว
ที่ได้รับแล้วตอบคำถำมพัฒนำกำรคิดดังนี้
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1) บุคคลที่กล่ำวถึงในแหล่งข่ำวมีใครบ้ำง (Who)
2) บุคคลในแหล่งข่ำวทำอะไร (What)
3) เพรำะเหตุใดบุคคลในแหล่งข่ำวจึงทำเช่นนั้น (Why)
4) เหตุกำรณ์ในแหล่งข่ำวเกิดขึ้นเมื่อไร (When)
5) เหตุกำรณ์ในแหล่งข่ำวเกิดขึ้นที่ไหน (Where)
6) เหตุกำรณ์ในแหล่งข่ำวเป็นอย่ำงไร (How)
7) แหล่งข่ำวนี้มีคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เขียนและสื่อควำมหมำยเหมื อนกันปรำกฏซ้ำ ๆ
ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องคำใดบ้ำง
8) แหล่งข่ำวนี้มีคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เขียนต่ำงกัน แต่สื่อควำมหมำยเหมือนกัน
ปรำกฏซ้ำ ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องคำใดบ้ำง
3.3 นั กเรีย นที่มี บ ทบำทเป็น “นั กสื บ ” สรุป ค ำตอบจำกค ำถำมพั ฒ นำกำรคิด แล้ ว ร่ว ม
อภิปรำยคำตอบกับนักเรียนที่มีบทบำทเป็น “ผู้ให้ข้อมูล”
3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งคำตอบใบงำน “ไขคดีปริศนำ” ให้ครู
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยคำตอบของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยคำตอบใบงำน “ไขคดี
ปริศนำ”
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยสรุปวิธีกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น แล้วนักเรียน
บันทึกลงในสมุดตำมประเด็นดังนี้
1.1 เทคนิคบันไดขั้นที่ 1 กำรอ่ำนเรื่องให้จบ ตั้งคำถำม 5W1H
1.2 เทคนิคบันไดขั้นที่ 2 กำรหำคำสำคัญ (Key Words)
2. นักเรียนส่งสมุดและใบงำน “ไขคดีปริศนำ” ตำมวัน เวลำที่ครูกำหนด
9. สื่อกำรเรียนรู้
9.1 เพลง “รำวงลอยกระทง”
9.2 คำถำมพัฒนำกำรคิด
9.3 ใบงำน “ไขคดีปริศนำ”
10. แหล่งเรียนรู้
10.1 ห้องสมุด
10.2 แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
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11. กำรวัดและประเมินผล
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจวิธีกำรอ่ำน
จับใจควำมสำคัญ โดยใช้
เทคนิคบันได 6 ขั้น
(บันไดขั้นที่ 1 - 2) (K)
2. นักเรียนสำมำรถระบุ
ใจควำมสำคัญจำกเรื่อง
ที่อ่ำน โดยใช้เทคนิค
บันได 6 ขั้น (บันได
ขั้นที่ 1 - 2) (P)
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อกำรอ่ำน (A)

วิธีกำรวัด
ครูตรวจสมุด
บันทึกของ
นักเรียน

เครื่องมือ
1. สมุดบันทึก
ของนักเรียน
2. แบบประเมิน
กำรสรุปสำระสำคัญ

เกณฑ์กำรผ่ำน
นักเรียนสรุปวิธีกำรอ่ำนจับใจควำม
สำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
(บันไดขั้นที่ 1 - 2) ได้ โดยมีระดับ
คุณภำพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

ครูตรวจใบงำน

1. ใบงำน “ไขคดี
ปริศนำ”
2. เฉลยใบงำน “ไขคดี
ปริศนำ”

นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงำน
ถูกต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม

นักเรียนประเมิน
ตนเอง

แบบประเมินเจตคติที่ดี
ต่อกำรอ่ำน

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรอ่ำน
ในระดับปำนกลำงขึ้นไป

12. กิจกรรมเสนอแนะ
กรณี นั กเรีย นไม่มีอุป กรณ์ห รือเครื่องมือในกำรเรียนรู้บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ครูอำจให้ นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม หรือเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกำรศึกษำใบควำมรู้
แทนตำมควำมเหมำะสม
13. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(.............................................................)
...................../......................./................
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กำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อนิ เทศ ติ ด ตำมกำรพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ น สู งส ำหรั บ นั กเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
บทบำทกำรนิเทศติดตำม
ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะทำงำนระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำอย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อภำคเรียน เช่น กำรลงพื้นที่ ระบบออนไลน์
เป็นต้น
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑. สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นิ เทศ ติดตำมสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ - ๒ ครั้ง
ต่อภำคเรียน เช่น กำรลงพื้นที่ ระบบออนไลน์
2. สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจั ดทำหรือคัดเลื อกวีดิทัศน์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนขั้นสู ง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน ๑ คลิป ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที และจัดส่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
กิจกรรม
ระยะที่ ๑ พัฒนำวิทยำกรแกนนำ
๑. ประชุมอบรมอำจำรย์สำขำวิชำภำษำไทย
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
2. อบรมพัฒนำศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
งำนภำษำไทยและครูผู้สอนภำษำไทย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำวำงแผน
กำรขยำยผลให้กับครูผู้สอนภำษำไทย
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสถำนศึกษำ
ในสังกัด

ระยะเวลำ
กันยำยน ๒๕๖๔
กันยำยน ๒๕๖๔
กันยำยน - ตุลำคม ๒๕๖๔
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ผู้รับผิดชอบ
สถำบันภำษำไทย
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ
สถำบันภำษำไทย
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ระยะที่ ๒ ขยำยผลสู่กำรปฏิบัติ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร กันยำยน 2564 เป็นต้นไป สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้กับครูผู้สอนภำษำไทย
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสถำนศึกษำ
ในสังกัด
๒. สถำนศึกษำนำสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน ตุลำคม 2564 เป็นต้นไป สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/
สถำนศึกษำ
ระยะที่ ๓ นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำน
๑. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สถำบันภำษำไทย
ขั้นพื้นฐำน นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำน ภำคเรียนที่ 2
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ –
กำรศึกษำร่วมกับสำนักงำน
และสถำนศึกษำอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต่อภำคเรียน
และมหำวิทยำลัย
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นิเทศ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
ในสังกัดอย่ำงน้อยภำคเรียนละ
ตลอดภำคเรียนที่ 2
๑ - ๒ ครั้ง
ปีกำรศึกษำ 2565
ภำคเรียนที่ 1 - 2
ระยะที่ ๔ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสรุป
ปีกำรศึกษำ 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำนและจัดทำเอกสำร
สิ้นสุดภำคเรียนที่ 2
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
พร้อมวีดิทัศน์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(มีนำคม - เมษำยน 2564) และสำนักงำนคณะกรรมกำร
เพื่อพัฒนำกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2565
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน ๑ คลิป
ครั้งที่ 1
เพื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
สิ้นสุดภำคเรียนที่ 1
ขั้นพื้นฐำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ตุลำคม - พฤศจิกำยน
2565)
ครั้งที่ 1
สิ้นสุดภำคเรียนที่ 2
(มีนำคม - เมษำยน 2566)
* ระยะเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ขอให้ดาเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากกำรแพร่ระบำดฯ อย่ำงเคร่งครัด
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กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละ 100 ของวิทยำกรแกนนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรขยำยผลกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบรำยงำนกำรขยำยผลกำรอบรมรูปแบบ
อินโฟกรำฟิก (Infographic) ข่ำวประชำสัมพันธ์
หน้ำเดียว แนบ QR Code คลิปวีดิทัศน์
กำรขยำยผลกำรอบรม
แบบรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ศึกษำนิ เทศก์ที่รับ ผิดชอบงำนภำษำไทยและครูผู้ส อนภำษำไทยชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้รับ
คัดเลือกจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นวิทยำกรแกนนำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำด ำเนิ น กำรขยำยผลกำรพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้น สู ง ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3ให้กับครูผู้สอนภำษำไทยของทุกโรงเรียนในสังกัด
๓. ครูผู้สอนภำษำไทยและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
4. นั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรกำรอ่ำนขั้นสู งส ำหรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
5. ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำมี ข้อ มู ล สำรสนเทศจำกกำรนิ เทศ ติ ด ตำมกำรพั ฒ นำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
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แผนกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรนิ เทศ ติดตำมเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบงำนภำษำไทย
ในกำรพั ฒ นำครู ผู้ ส อนให้ ส ำมำรถจั ด กำรเรีย นกำรสอนเพื่ อ พั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ น สู งของนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. เพื่ อให้ ผู้ เข้ำรับ กำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนแผนงำน/โครงกำรกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ด้ำนทักษะ
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ำรั บ กำรอบรมมี เทคนิ ค กำรนิ เทศ ติ ดตำมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เพื่ อพั ฒ นำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในรูปแบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร
2. เพื่ อให้ ผู้ เข้ำรั บกำรอบรมมี ทั กษะกำรเขี ยนแผนงำน/โครงกำรกำรพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ นสู ง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ด้ำนควำมเป็นครู/ศึกษำนิเทศก์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ขั้นนำ
วิทยำกรบรรยำยชี้แจงเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. บทบำทกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
4. เครื่องมือนิเทศ ติดตำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ขั้นดำเนินกำร
1. ผู้เข้ำรับ กำรอบรมเขียนแผนงำน/โครงกำรเพื่อพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรอบรมวิทยำกรแกนนำ : แบ่งกลุ่มทำงำนรำยกลุ่มจังหวัด
กำรอบรมขยำยผลสู่สถำนศึกษำ : แบ่งกลุ่มทำงำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ
๒. ผู้ เข้ ำรั บกำรอบรมน ำเสนอแผนงำน/โครงกำรเพื่ อพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ ำนขั้ น สู งของนั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
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ขั้นสรุป
ผู้ เข้ำรั บ กำรอบรมสรุ ป บทบำทกำรนิ เทศ ติด ตำม รวมทั้ งกระบวนกำรนิ เทศ ติ ด ตำมกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
สือ่
1. ชุดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. กำรนำเสนอด้วย Power Point
๓. ใบกิจกรรม “แผนกำรดำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำระงำน/ชิ้นงำน
แผนกำรดำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำมและพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
กำรวัดและประเมินผล
กำรตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร
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ใบกิจกรรม
แผนกำรดำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
หน่วยงาน/สถานศึกษา ....................................................................................................
สังกัด ...........................................................................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ ...................................................
ตาแหน่ง ......................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................
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แบบนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
แบบนิเทศ ติดตำม
สำหรับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แบบนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ครั้งที่ ........... ภำคเรียนที่ ............. ปีกำรศึกษำ ........................
วัน/เดือน /ปีที่นิเทศ ติดตำม ..............................................................................................................
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ และเขียนเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
หรือควำมคิดเห็นของท่ำน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ .....................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รำยกำร

กรณีที่ไม่ปฏิบัติ
(ระบุเหตุผล)

1. กำรวำงแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
2. กำรขยำยผลกำรอบรมครูเพื่อพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
3. กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรใช้
เทคนิคบันได 6 ขั้น ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู เช่น ผ่ำนระบบออนไลน์/
นิทรรศกำรนำเสนอผลงำน
5. กำรจัดทำหรือคัดเลือกวีดิทัศน์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ระบุรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
.......................................................................................................................................... ...............................
.......................................................................................................................................... ...............................
-72-

ตอนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ท่ ำนคิ ด ว่ำกำรดำเนิ น กำรอบรมขยำยผลพั ฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้ น สู ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
สมรรถนะกำรอ่ำนสำหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษำตอนต้นในสังกัดของท่ำนระดับใด
 1) น้อย (โปรดระบุเหตุผล)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 2) ปำนกลำง (โปรดระบุเหตุผล)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 3) มำก (โปรดระบุเหตุผล)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ท่ำนคิดว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประสบควำมสำเร็จ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ปญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
1. ปญหำ/อุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แบบนิเทศ ติดตำม
สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แบบนิเทศ ติดตำมกำรนำควำมรู้จำกกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ .................................................................................
ครั้งที่ ........... ภำคเรียนที่ ............. ปีกำรศึกษำ ........................
วัน/เดือน /ปีที่นิเทศ ติดตำม ..............................................................................................................
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ และเขียนเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
หรือควำมคิดเห็นของท่ำน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถำนศึกษำ ................................................................อำเภอ..........................จังหวัด...........................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำ ..............................................................................................................
3. กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ/สหวิทยำเขต .......................................................................................................
ตอนที่ 2 กำรดำเนินงำนระดับสถำนศึกษำ
ปฏิบัติ

รำยกำร

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินระดับสถำนศึกษำ
1. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับครูผู้สอน
ในสถำนศึกษำ
2. กำรวำงแผนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
และมีกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
1. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม
ไปประยุกต์ใช้
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ไม่
ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐำน

ปฏิบัติ

รำยกำร

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ไม่ ร่องรอย/หลักฐำน
ปฏิบัติ

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
1. กำรใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว่ำงครูผู้สอน
ด้ำนกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. กำรจัดหำ/ผลิตสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหำสำระ
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย
๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำ/ผลิตสื่อกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
๑. กำรใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย
๒. กำรนำผลกำรประเมินมำใช้พัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้
ระบุรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................
..................................................................................................................................................... ....................
ตอนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1. ท่ำนคิดว่ำกำรดำเนินกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒ นำสมรรถนะกำรอ่ำน
ของนักเรียนในสังกัดของท่ำนระดับใด
 1) น้อย (โปรดระบุเหตุผล)
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
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 2) ปำนกลำง (โปรดระบุเหตุผล)
................................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................... ......................
 3) มำก (โปรดระบุเหตุผล)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ท่ำนคิดว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนของสถำนศึกษำประสบควำมสำเร็จ
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................
ตอนที่ 4 ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
................................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ปญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. ปญหำ/อุปสรรค
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................
2. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ภำคผนวก
ภำคผนวก ก เฉลยกิจกรรม
(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 1
คำชี้แจง อ่ำนเรื่องนิทำนปลำดำว แล้วตอบคำถำม
นิทานเรื่องปลาดาว
เช้ าวั น หนึ่ ง ชายชราลงไปเดิ น เล่ น ที่ ชายหาด เมื่ อกวาดสายตาไปบนหาดทรายสี ขาวที่ ทอดยาว
สุดลูกหูลูกตา เขาก็มองเห็ น ปลาดาวนั บ พันตัวนอนเกยตื้นอยู่ ปลาดาวพวกนี้คงถูกพัดพามาช่วงที่น้าขึ้น
และพอตอนน้าลงมันคงว่ายกลับลงไปไม่ทัน จึงมานอนแอ้งแม้งอย่างที่เห็น
แสงจากพระอาทิตย์ เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อีกไม่กี่ชั่ วโมงปลาดาวทั้งหลายก็จะแห้ งตาย ขณะที่
ชายชราก าลั ง นึ ก สงสารปลาดาวผู้ โชคร้ า ยเหล่ านั้ น เขาก็ ม องเห็ น เด็ ก ผู้ ช ายคนหนึ่ งก าลั งก้ ม ๆ เงย ๆ
หยิบปลาดาวเขวี้ยงลงไปในทะเล ชายชราจึงเดินไปใกล้ ๆ แล้วเอ่ยว่า “ทาอะไรอยู่รึเจ้าหนู”
“ผมกาลังช่วยชีวิตปลาดาวอยู่ครับ”
“เอาจริงเหรอ หาดนี้ยาวมากนะ ปลาดาวก็มีเป็นพันเป็นหมื่นตัว เธอจะไปช่วยมันทันได้อย่างไร
รู้ตัวรึเปล่าว่าสิ่งที่เธอทามันแทบไม่มีความหมายอะไรเลย”
เด็กชายคนนั้นยิ้มให้ชายชรา ก้มลงหยิบปลาดาว ชูมันขึ้นมา แล้วพูดว่า
“มีสิครับ อย่างน้อยมันก็มีความหมายกับปลาดาวตัวนี้”
แล้วเด็กผู้ชายก็เขวี้ยงปลาดาวตัวนั้นลงทะเลไป ก่อนจะก้มลงไปเก็บปลาดาวขึ้นมาอีกตัว
“แล้วก็ตัวนี้…แล้วก็ตัวนี้…แล้วก็ตัวนี้…”
คำถำม
1. ตัวละครสำคัญในนิทำนเรื่องนี้คือใคร (Who)
2. ตัวละครสำคัญในเรื่องทำอะไร (What)
3. สถำนที่ที่ปรำกฏในเรื่องคือที่ใด (Where)
4. เหตุกำรณ์ในเรื่องเกิดขึ้นเวลำใด (When)
5. เพรำะเหตุใดตัวละครสำคัญจึงทำพฤติกรรมนั้น (Why)
6. ผลจำกกำรที่ตัวละครสำคัญทำพฤติกรรมนั้นส่งผล
อย่ำงไร (How)
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คำตอบ
เด็กผู้ชำย
เก็บ/หยิบ/จับปลำดำวเขวี้ยงลง (ไปใน) ทะเล
ชำยหำด/หำดทรำยสีขำว
เวลำเช้ำ/เช้ำวันหนึ่ง
(ต้องกำร) ช่วยชีวิตปลำดำว
ปลำดำวหลำยตัวมีชีวิตรอด

(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง อ่ำนเรื่องหมอชีวกโกมำรภัจจ์ แล้วสร้ำงคำถำมและตอบคำถำมตำมแนวทำง 5W1H
หมอชีวกโกมำรภัจจ์
ครั้ งพุ ทธกำลมีห มอใหญ่ เลื่ องชื่ออยู่คนหนึ่ง นำมว่ำ “ชีว กโกมำรภัจจ์ ” ตำมตำนำนกล่ ำวว่ำ
ท่ำนเป็นลูกของหญิงงำมเมืองหรือนำงนครโสเภณีซึ่งสมัยนั้นถือว่ำเป็นเกียรติยศของบ้ำนเมืองอย่ำงหนึ่งนำมว่ำ
“สำลวดี ” ค่ำที่มำรดำมีอำชีพ ที่ต้องรั กษำตัว ให้ เลอโฉมอยู่เป็นนิ ตย์ พอพลำดพลั้ งเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมำ
นำงจึงหลบลี้หนีจำกวงสังคมไปพักใหญ่ ภำยหลังคลอดลูกชำยออกมำก็สั่งให้คนสนิทเอำไปทิ้งกองขยะ
เพรำะว่ำลูกชำยไม่สำมำรถสืบเชื้อสำยอันทรงเกียรติของมำรดำได้ หำกเลี้ยงไปก็จะเกิดควำมอัปยศแก่ตน
ดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งก็ไม่รู้ เผอิญเช้ำวันนั้นเจ้ำชำยอภัยพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้ำพิมพิสำร
ทรงดำเนินผ่ ำนมำทำงนั้น พอดี ทอดพระเนตรเห็ นอีกำจำนวนมำกบินว่อนอยู่เหนือกองขยะ จึงทรงใช้
มหำดเล็กไปดู มหำดเล็กกรำบทูลว่ำ “เป็นเด็ก” จึงทรงถำมกลับไปว่ำ “ตำยหรือเป็น” มหำดเล็กตอบว่ำ “ยังเป็น ๆ
อยู่เลยพระเจ้ำข้ำ” จึงทรงรับเด็กไว้ในพระรำชูปถัมภ์แล้วเรียกชื่อว่ำ “ชีวก” แปลว่ำ “ยังมีชีวิตอยู่ ”
หรือแปลเป็นไทยอีกชื่อหนึ่งว่ำ “บุญรอด”
(ตัดตอนจำก O-NET ม.3)
ตัวอย่ำงคำถำมและคำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำถำม
Who : ตัวละครสำคัญของเรื่องนี้คือใคร
What : นำงสำลวดีทำอะไรกับชีวก
Where : เจ้ำชำยอภัยพบชีวกที่ไหน
When : เรื่องรำวนี้เกิดขึ้นเมื่อใด
Why : ทำไมชีวกจึงถูกทิ้ง
How : เมื่อเจ้ำชำยอภัยพบชีวกผลเป็นอย่ำงไร

คำตอบ
ชีวกโกมำรภัจจ์
สั่งให้คนสนิทนำไปทิ้ง
กองขยะ
ครั้งพุทธกำล
เพรำะไม่สำมำรถสืบเชื้อสำยอันทรงเกียรติของมำรดำ
ทรงรับไว้ในพระรำชูปถัมภ์
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(เฉลย) คำถำมที่ใช้ในกิจกรรม “เพิ่มเคล็ดลับหำคำสำคัญ”
(โปรแกรม Quizizz)
1. พริกเป็นพืชที่อุดมด้วยวิตำมินซี ซึ่งจำเป็นต่อกำรบำรุงผิวพรรณ เอ็นและกระดูก พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้ำดิบหั่น
1 ถ้วยตวง (ประมำณ 10 ช้อนโต๊ะ) ให้วิตำมินซีเท่ำกับปริมำณที่ร่ำงกำยควรได้รับในแต่ล ะวัน ถ้ำเป็น
พริกแดงจะมีวิตำมินซีมำกกว่ำนี้ถึง 2 เท่ำ
คำถำม คำสำคัญในย่อหน้ำนี้ตรงกับข้อใด
1. พืช วิตำมิน
2. วิตำมิน พริก
3. พริก วิตำมินซี
4. วิตำมินซี พริกขี้หนู
2. กำรหั ว เรำะจะกระตุ้ น กล้ ำมเนื้ อ ให้ ผ่ อ นคลำย ท ำให้ ก ำรหำยใจเข้ ำออกดี ขึ้ น ช่ ว ยนวดอวั ย วะ ภำยใน
อย่ำงหัวใจและปอด ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย ทำให้อดทนต่อควำมเครียดได้มำกขึ้น ลดอำกำรเจ็บปวด
ทำให้ระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำยทำงำนได้อย่ำงสงบ ช่วยให้กำรย่อยอำหำรดีขึ้น ช่วยกระตุ้นอำรมณ์ผ่อนคลำย
และบรรเทำอำกำรเจ็บปวดภำยในร่ำงกำย นอกจำกนี้กำรหัวเรำะยั งช่วยเร่งควำมเร็วกระบวนกำรเยียวยำ
ในร่ำงกำย ช่วยเพิ่มกำรไหลเวียนของโลหิตในร่ำงกำย ช่วยลดควำมเครียด ควำมโกรธ และควำมหดหู่
เพิ่มออกซิเจนในเลือดอีกด้วย
คำถำม ข้อใดคือคำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. สรรพคุณ ช่วย
2. อวัยวะ อำรมณ์ขัน
3. ร่ำงกำย กำรหัวเรำะ
4. กำรหัวเรำะ ประโยชน์
3. ข้ำวแช่เป็นวัฒนธรรมทำงอำหำรที่ไทยรับมำจำกคนมอญ สมัยรัชกำลที่ 1 มอญเข้ำมำอยู่ในดินแดนสยำม
ในฐำนะผู้ร่วมกู้ช ำติ ซึ่งเป็นที่มำของต้นตระกูลคชเสนีในปัจจุบัน ชำวมอญ มีประเพณีส่งข้ำวแช่ในช่วง
สงกรำนต์ ช่วงกอบกู้เมืองในสมัยรัชกำลที่ 1 ก็มีพิธีส่งข้ำวแช่กัน วัฒนธรรมนี้จึงเริ่มแพร่หลำยตั้งแต่นั้นมำ
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. ข้ำวแช่
2. คนมอญ
3. สงกรำนต์
4. วัฒนธรรม
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4. คำร์ โบไฮเดรตเป็ น สำรอำหำรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในบรรดำสำรอำหำรที่ ให้ พ ลั งงำนแก่ ร่ำงกำย จำกสั ดส่ วน
ของพลังงำนที่ได้จำกอำหำรทั้งหมดใน 1 วัน จะมีคำร์โบไฮเดรตประมำณร้อยละ 40 - 80 ซึ่งจะสูงกว่ำที่ได้จำก
ไขมันและโปรตีน สำหรับกำรกินข้ำวของคนไทย สัดส่วนของข้ำว ก็จะมำกกว่ำกับข้ำว กรณีเช่นนี้สอดคล้อง
กับหลักวิชำกำรที่ว่ำพลังงำนที่ได้จำกอำหำรนั้น ควรมำจำกคำร์โบไฮเดรตเป็นหลัก รองลงมำคือไขมัน
และโปรตีน
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. อำหำร
2. พลังงำน
3. สำรอำหำร
4. คำร์โบไฮเดรต
5. กำรทำอะไรแต่พอดีนั้นออกจะยำกอยู่หน่อยเหมือนกำรตักน้ำมำหนึ่งขันใหญ่แล้วนำมำกรอกใส่ขวดให้พอดี
นั้นยำก เพรำะต้องมีหกมีบ่ำมีขำดมีเกินอยู่บ้ำงเป็นธรรมดำ น้ำก็เหมือนผู้ให้ ขวดก็เหมือนผู้รับ น้ำมำกไป
ขวดเล็กไปก็ใส่ได้ไม่พอดี น้ำนิดเดียวขวดใหญ่ไปก็ใส่ไม่พอดีอีกเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้น้ำกับขวดจึงต้องพอดีกัน
คำถำม ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญในย่อหน้ำนี้
1. น้ำ
2. ผู้ให้
3. ผู้รับ
4. ควำมพอดี
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(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันเรียงถ้อยร้อยใจควำม”
(7) กำรอ่ ำ นหนั ง สื อ มี ป ระโยชน์ ม ำก (4) เพรำะกำรอ่ ำ นหนั ง สื อ จะท ำให้ ผู้ อ่ ำ นได้ รั บ ควำมรู้
(6) ทำให้มีควำมคิดที่กว้ำงไกล ทันโลก ทันเหตุกำรณ์ (5) นอกจำกนั้นยังให้ควำมสนุกเพลิดเพลินได้อีกด้วย
(1) เพรำะกำรอ่ ำนหนั งสื อ มิ ใช่ จ ะอ่ ำนเฉพำะหนั งสื อ ทำงวิ ช ำกำรหรื อ หนั งสื อ เรีย นเท่ ำ นั้ น (3) หำกแต่
ยังรวมถึงกำรอ่ำนหนังสือนวนิยำย สำรคดี และกำร์ตูน (8) ซึ่งหนังสือเหล่ำนี้นอกจำกจะให้ควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินแล้ว (2) ยังแฝงข้อคิดและสำระไว้อีกด้วย
ใจควำมสำคัญ คือ กำรอ่ำนหนังสือมีประโยชน์มำก

(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 4.1 “จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย”
(1) กำรใช้ยำนัตถุ์วิธีแรก คือ ใช้สอดเข้ำไปอุดไว้ในจมูก (2) กำรจะใช้ยำสอดต้องบดยำให้เป็นผง
และทำเป็นครีมหรือเป็นก้อน (3) หรืออำจใช้ผ้ำขำวบำงห่อตัวยำไว้ (4) (หรืออำจทำเป็นยำน้ำ ใช้สำลีชุบแล้ว
สอดเข้ำไปในจมูก (5) กำรสอดยำเข้ำโพรงจมูกมีผลในกำรฆ่ำเชื้อ ละลำยเสมหะและแก้บวม (6) ที่สำคัญมักใช้
กับอำกำรปวดศีรษะและเป็นโรคที่จมูก (7) ขณะเดียวกันก็ใช้แก้โรคมำลำเรียและโรคดีซ่ำนก็ได้ (8) วิธีที่สอง
คือ กำรสูดเข้ำจมูก (9) เป็นกำรสูดเอำยำผงเข้ำไป ทำให้ตัวยำติดอยู่กับสำรเหลวในจมูก (10) เป็นวิธีรักษำ
เยื่อจมูกที่ดี (11) เนื่องจำกตัวยำที่ใช้วิธีสูดเข้ำไปนี้มักมีส่วนผสมของเครื่องหอม (12) ซึ่งมีผลต่อกำรกระตุ้น
เยื่อจมูก (13) ดังนั้นจึงอำจจำมได้ (14) ส่วนกำรดม (15) คือ กำรบดยำให้เป็นผง แล้วต้มหรือตำหรื อเผำ
เพื่อให้เกิดกลิ่น (16) เป็นวิธีรักษำด้วยกลิ่น (17) ถ้ำเปรียบเทียบกับกำรสูดแล้ว (18) กำรดมเพียงต้องกำรกลิ่น
ไม่ทำให้จำม (19) วิธีดมกลิ่นเหมำะกับเด็กเล็กหรือทำรกมำกกว่ำวิธีอื่น
(ดัดแปลงจำก ซ่งจิ้งตง. (2558). Traditional Chinese Medicine แพทย์แผนจีนต้านโรค. กรุงเทพฯ : โพสต์.)

(1) กำรใช้ยำนัตถุ์วิธีแรก คือ ใช้สอดเข้ำไปอุดไว้ในจมูก
(8) วิธีที่สอง คือ กำรสูดเข้ำจมูก
(14) ส่วนกำรดม
ใจควำมสำคัญ คือ กำรใช้ยำนัตถุ์มี 3 วิธี คือ ใช้สอดเข้ำไปอุดไว้ในจมูก กำรสูดเข้ำจมูก และกำรดม
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(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 4.2 “จับใจควำมในบทอ่ำนที่หลำกหลำย”
ข้อควำมที่ 1
คำถำม จำกข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
1. ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรกินช็อกโกแลตมีทั้งควำมเชื่อที่ถูกและผิด
2. กำรรับประทำนช็อกโกแลตเป็นประจำจะช่วยลดควำมดันโลหิตสูง
3. ช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มำจำกโกโก้และมีให้เลือกหลำยรูปแบบ
4. กำรชงช็อกโกแลตไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตำลเพรำะในช็อกโกแลตมีน้ำตำลอยู่แล้ว
ข้อควำมที่ 2
คำถำม จำกข้อมูลที่กำหนดให้ บุคคลใดควบคุมเกรลิน ฮอร์โมนได้ดีที่สุด
1. ชลธีนอนหลับในเวลำกลำงวันหลังจำกรับประทำนอำหำรและปรับเวลำเข้ำนอนในเวลำกลำงคืนให้เร็วขึ้น
2. สำยธำรรับประทำนสลัดผักและผลไม้ตำมฤดูกำลในมื้อกลำงวันและออกกำลังกำยโดยกำรว่ำยน้ำ
หลังจำกเลิกงำน
3. นทีดื่มนมพร่องมันเนยแทนน้ำเปล่ำและงดรับประทำนขนมหวำนที่มีส่วนผสมของเนยที่ทำมำจำก
นมวัวและนมแพะ
4. วำรีรัตน์เปลี่ยนกำรรับประทำนอำหำรจำกเช้ำ กลำงวัน และเย็นมำเป็นรับประทำนอำหำรหลังก่อน
พระอำทิตย์ขึ้นและหลังพระอำทิตย์ตก
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ภำคผนวก ข แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น :
หลักสูตรอบรมสาหรับศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อเป็นวิทยากรแกนนาในการขยายผล
คำชี้แจง
1. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ และเขียนเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ภำค

 ๑) เหนือ
 ๓) ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๒) กลาง
 ๔) ใต้

ตาแหน่ง

 ๑) ศึกษานิเทศก์
 ๒) ครูผู้สอน
 ๓) อื่น ๆ (โปรดระบุ .............................................................)

วิทยฐานะ

 ๑) ไม่มีวิทยฐานะ
 ๓) ชานาญการพิเศษ
 ๕) เชี่ยวชาญพิเศษ

สังกัด

 ๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด................................................
 ๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต...........
 ๓) สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
 ๔) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ๕) สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๗) อื่น ๆ (โปรดระบุ .............................................................)

เพศ

 ๑) ชาย

 ๒) หญิง

อายุ

 ๑) น้อยกว่า ๓๐ ปี
 ๓) ๔๑ - ๕๐ ปี

 ๒) ๓๐ - ๔๐ ปี
 ๔) ๕๑ ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ๑) ปริญญาตรี
ประสบการณ์

 ๒) ชานาญการ
 ๔) เชี่ยวชาญ
 ๖) อื่น ๆ (โปรดระบุ ........................................)

 ๒) ปริญญาโท

 ๑) ๐ - ๕ ปี
 ๒) ๖ - ๑๐ ปี
 ๔) ๑๖ - ๒๐ ปีขึ้นไป  ๕) ๒๐ ปีขึ้นไป
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 ๓) ปริญญาเอก
 ๓) ๑๑ - ๑๕ ปี

ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
๑. ความเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติ
๒. ประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถานศึกษาของผู้รับการอบรม
ด้ำนกระบวนกำรอบรม
๑. กำรบรรยำยหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร
๒. กำรชี้แนะหรือตอบข้อซักถำมของวิทยำกร
๓. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม
๔. กำรจัดกิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
4.1 กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
๔.2 กำรจัดกิจกรรมอบรม : ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
๔.3 กำรจัดกิจกรรมอบรม : กำรทบทวนองค์ควำมรู้
เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมเทคนิคบันได 6 ขั้น
๔.4 กำรจัดกิจกรรมอบรม : กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
4.5 กำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมและปฏิบัติกิจกรรม
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
๑. กำรนำคู่มือฝึกอบรม เทคนิค กระบวนกำรไปขยำยผล
ในหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ
๒. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการขยายผล
ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาเพื่อเป็นวิทยากรแกนนา
รวมทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นำยอัมพร พินะสำ
นำยกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส

ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ผู้เรียบเรียงต้นฉบับ
นำยเสกสันต์ ผลวัฒนะ
นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส
นำงจิรำพร ไกรพล
นำงกรัณฑำ อัมพุช
นำงสำวอรจิต อุดมฤทธิ์
นำยไกรสร พรมลำ
นำยมหรรณพ สมอเนื้อ
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ
นำงสำวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
นำงวัธนีพร นิยมพำนิช
นำงวรำภรณ์ แก้วสีขำว
นำงฐิติพร ไขแสง
นำงฉัตรชนก ตันมำ
นำยนิคม กองเพชร
นำยปิยนัฐ ธนะบุตร
นำงสำวชนัตตำ ปุยงำม
นำยพงศ์ณภัทร ดีดพิณ
นำยวรพล ศรีเทพรอง

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำแพร่
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชบพิธ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
นำยอนิรุทธ์ บุญเกื้อ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
นำยสัจจำนนท์ ชุมวำส
ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวังไทร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
นำยธีระพล พงษ์พิมำย
ครูผู้สอนโรงเรียนบ้ำนบำละ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยะลำ เขต 2
นำยประจักษ์ น้อยเหนื่อย
ครูผู้สอนโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
นำยนิรรัตน์ อำจลพล
ครูผู้สอนโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2
นำงสำวอมรำลักษณ์ วัฒนำปิยรมย์ นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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คณะบรรณำธิกำร
นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส
นำงสำวพัชรำ ตระกูลสิริพันธุ์
นำงสำวอมรำลักษณ์ วัฒนำปิยรมย์
นำงสำวสุชำดำ สุดำชม

ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ผู้ออกแบบปก
นำงสำวดวงใจ บุญยะภำส
นำงสำวปำริชำติ ศรีจุลำ

ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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