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คําแนะนําในการใชสําหรับคร ู
 

1. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความจากขาวน้ีประกอบดวย  แบบฝก  7  ชุดพรอม
กิจกรรม     
2. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทยดานการอานจับใจความ  สําหรับใชฝกทักษะการอานจับใจความ   
   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  
3. สวนประกอบของแบบฝก 
   3.1 ช่ือชุดแบบฝก 
   3.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
   3.3 สาระการเรียนรู  
   3.4 แบบฝกทักษะ 
   3.5 กิจกรรม 
   3.6 เฉลยกิจกรรม 
   3.7 แบบทดสอบ 
4. ควรศึกษาคําแนะนําในการใชแบบฝกกอนใช 
5.เตรียมอุปกรณการฝกลวงหนากอนสอนทุกครั้ง เชน  ชุดฝกทักษะ  เพ่ือสะดวกในการใช 
6. อธิบายวิธีใหนกเรียนเขาใจถึงความสําคัญของการฝกทักษะการอานและข้ันตอนการอานแตละคร้ัง   
    เพ่ือใหนักเรียนเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากการฝก 
 
   

คําแนะนําในการใชสําหรับนักเรียน 
 

 
 

1. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความขาวน้ีมีท้ังหมด   7   ชุด  พรอมกิจกรรม  
2. แบบฝกทักษะการอานภาษาไทยดานการอานจับใจความ  สําหรับใชฝกทักษะการอานจับใจความ   
    ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 
3. ข้ันตอนการใชแบบฝก 
   3.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
   3.2 ศึกษาทําความเขาใจแบบฝกโดยการอานคํานําในการใชแบบฝก  จุดประสงค และขั้นตอนการอาน 
   และอานแบบฝกทักษะแตละชุดใหเขาใจ อยางนอย  1  รอบ  
   3.3 ทํากิจกรรมจากแบบฝก  
   3.4 ทําแบบทดสอบ จํานวน  10  ขอ 
4. นักเรียนเปล่ียนกันตรวจ  ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ 
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วัตถุประสงค 
 

 
1. เพ่ือใชฝกทักษะการอานภาษาไทย ดานการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
2. เพ่ือใชเปนส่ือประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
4. เพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน  
 
 
 

 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
                                                                                                                                               
    1. นักเรียนบอกจุดประสงคในการอานจับใจความได 
  2. นักเรียน จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

  3. นักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญไดถูกตอง 
  4.  นักเรียนตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานไดถูกตอง 
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แบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองหลักและกลวธิีการอานจับใจความสําคัญ 

 
คําช้ีแจง  
 ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยกาเคร่ืองหมายกากบาท (x)  
              ลงในกระดาษคําตอบ 
1.  “ 1)ปญหาต้ังครรภกอนวัยอันควรนับวาเปนปญหาสังคมระดับชาติปญหาหน่ึงท่ีจะตองเรงแกไข           
 2)ซ่ึงจะเปนปญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการปองกันในการมีเพศสัมพันธ      
3)ซ่ึงจะโทษตัวเยาวชนเองก็ไมไดวาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธโดยไมได
ปองกันน้ันจะเปนการกระทําของตัวเยาวชนเอง 4)แตก็มีเหมือนกันท่ีเยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระทํา
ชําเรา  รวมท้ังการถูกขมขืน” 
           ขอใดเปนใจความสําคัญของบทความน้ี 
 ก.  1) 
 ข.  2) 
 ค.  3) 
 ง.  4) 
 
2.  “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดวาประเทศไหนบางท่ีอุดมสมบูรณมั่งคั่งไปดวยทรัพยากรแตตองกระเซอะกระเซิง
วิ่งพลานไปขอเศษเงินชาติตางๆอยางนาสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบานเมือง   ถึงวอดวายกันไดหมด
จดเชนน้ี 3 เราถูกตางชาติปดประตูตีแมวจะบีบหรือจะตั้งเง่ือนไขอยางไรก็หือไมขึ้น หมดทาหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลมละลายทางการเงินการคลังระหวางประเทศ 4) ไทยเปล่ียนจากเสือ  ตัวท่ี 5 ในอาเซียนมา
เปนหมานอยผอมโซมีแตหนังหุมกระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร   ท่ีวัดไหนดี” 
 จากขอความขางตน ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ 
 ก. 1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
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3. “ ดูเหมือนวาคนไทยอยางเราๆ จะใชทิชชูหรือกระดาษชําระโดยไมคํานึงถึงประเภทของทิชชู เรามักเห็น
กระดาษชําระวางอยูบนโตะอาหาร หรือถกูนําไปเช็ดหนาเช็ดตา หรือแมกระท่ังเอาไวหอหรือวางรองอาหาร
เสียดวยซํ้า โดยท่ีไมคิดรังเกียจใดๆ ท้ังท่ี  “ กระดาษชําระ” น้ันคือกระดาษเหมาะสําหรับทําความสะอาด 
หลังขับถาย  เปนกระดาษยน นุม ดูดซึมนํ้าไดดีและยุยงายเม่ือเปยกนํ้า” 
 วัตถุประสงคของผูเขียนบทความขางตนคือขอใด 
 ก.  อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชช ู
 ข.  ยํ้าเตือนอันตรายที่เกิดจากการใชกระดาษทิชชู 
 ค.  ตองการใหผูบริโภคใชกระดาษทิชชูใหถูกหนาท่ี 
 ง.  สงเสริมใหลดการใชกระดาษทิชชูอยางฟุมเฟอย 
 

4.  “ ปญหาเรือ่งการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควรของเยาวชนอาจจะมีเหตุผลมาจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน  มีเทคโนโลยีท่ีกาวไกล แตในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไมยกระดับของ
ตนเองใหสูงเหมือนกับเทคโนโลยีทําใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในทางท่ีผิดๆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม แตกลับนํามาสรางผลประโยชนใหกับตนเอง เชน การทําสื่อลามกอนาจาร การเผยแพรรปูลามก
ตาง ๆ เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการเปดชองทางใหเด็กและเยาวชนรับขอมูลท่ีผดิและไมเกิดประโยชน 
ทําใหมองวาการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติและการรับวฒันธรรม
จากตางชาติเขามาจนทําใหวัยรุนสวนใหญเห็นวา การแสดงออกทางเพศในท่ีสาธารณะเปนเรื่องปกติ ไมได
นาอายแตอยางใด” 
 จากขอความน้ีผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
 ก.  แจงใหทราบ 
 ข.  เตือนใหคิด 
 ค.  เสนอใหทํา 
 ง.  สอนใหรู 
 

5.  คนไมอานหนังสือไมสมบูรณเชนน้ันหรือ? ถูกทีเดียว ตามทัศนะของทานเบคอนเพราะคนอวนอาจโง 
คนรวยไมเขาใจโลกและชีวิต คนพิการอาจมองโลกในแงราย แตคนท่ีอานหนังสือขจัดปญหาเหลาน้ีไดหมด 
เขาจึงเปนคนสมบูรณ เขาดํารงชีวิตอยูอยางทันโลก และเขาใจชีวิตในทุกแงทุกมุม เขาจึงสามารถอยูในสังคม
อยางผาสุก ท้ังๆท่ีเขาอาจยากจนหรืออาจพิการ 
 ขอความน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
 ก.  ใหขอมูล 
 ข.  เตือนสติ 
 ค.  วิเคราะหคุณและโทษ 
 ง.  ช้ีใหเห็นส่ิงท่ีถูกมองขาม  
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6.  การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง คนท่ีพรอมท่ีสุดยอมจะมีโอกาสมากกวาคนท่ี
ไมพรอม น่ีคือจุดหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต อยาไดประมาท ขณะน้ียังมีเวลาพอท่ีจะแกไขจุดบกพรอง ทุกคน
ฝนท่ีจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตฝนจะเปนจริงไดก็ตองเตรียมตัวใหพรอม อยางไรก็ตามการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมใชส่ิงสําคัญในชีวิต หากสอบไดก็นาดีใจนาภูมิใจ แตหากพลาดก็ไมควรทอแท  เพราะมีคน
จํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมตองจบมหาวิทยาลัย 
 ขอใดเปนขอคิดของบทความน้ี 
 ก.  ทุกคนมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน 
 ข.  การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไมใชส่ิงสําคัญในชีวิตเสมอไป 
 ค.  ทุกคนมีกําลังใจและมุมานะในการสอบเขามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 ง.  ไมมีการฝากหรือชวยเหลือใหใครสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได 
 
7.  กลวยเปนพืชท่ีคนไทยรูจักและนํามาใชประโยชนเปนเวลานานมากแลว กลวยปลูกงายดูแลงาย            
 ใบใชหอของ ผลใชกิน ลําตนใชเล้ียงสัตว ดังน้ันเรามาปลูกกลวยกันดีกวาจะไดมีกลวยกินกันทุกโรงเรียน 
 ขอใดมีขอมูลสอดคลองกับขอความขางตน 
 ก.  กลวยเปนพืชท่ีปลูกงาย 
 ข.  กลวยเปนพืชท่ีมีประโยชนมาก 
 ค.  กลวยเปนพืชท่ีใชเล้ียงสัตวได 
 ง.  กลวยสามารถกินไดทุกโรงเรียน 
 
8.  คนขยันชอบทํางานและหม่ันหาความรู  เพ่ือจะไดทํางานดวยความฉลาด และรอบคอบ ดังตัวอยาง       
ปาแชม ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชาทําขนมกลวย ขนมตาล และขาวเหนียวสังขยาไปขายท่ีตลาด 
ปาแชมบอกกับใครๆเสมอวา ถาคนเราขยันทํางานมีระเบยีบ รูวิธีทํามาหากินก็จะไมอดตาย 
 ใจความสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 
 ก.  ปาแชมทําขนมไปขายที่ตลาด 
 ข.  ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชา 
 ค.  คนขยันทํางานดวยความฉลาดและรอบคอบ 
 ง.  คนเราขยันทํางานมีระเบียบ  รูวิธีทํามาหากิน ก็จะไมอดตาย  
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9.  แมวาดอกไมจะไมใชสิ่งจําเปนหรือสําคัญท่ีสุดตอชีวิตคนเรา แตทุกคนคงยอมรับวา ถาโลกของเรา     
ขาดดอกไม โลกก็คงจะไมสดใสไมมีชีวิตชีวาเชนทุกวันน้ี 
 ใจความสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 
 ก.  โลกอยูไดดวยดอกไม 
 ข.  ดอกไมจําเปนตอชีวิตของเรา 
 ค.  ดอกไมชวยใหโลกมีสีสันนาอยู 
 ง.  ถาคนเราขาดดอกไมก็เหมือนไรชีวิตชีวา 
 
10.  วิกฤตนํ้าทวมใหญประเทศไทยเกิดขึ้นติดตอกัน 2  ปแลว ปท่ีแลวและปน้ี ผลจากพายุไตฝุน              
พายุโซนรอน และพายุดีเปรสช่ัน ท่ีเกิดถ่ีขึ้นในทะเลจีนใตและลมมรสมุท่ีพัดผานประเทศไทย ทําใหฝนตก
ตอเน่ืองยาวนานขึ้นซ่ึงเปนความผิดปกติของวงจรธรรมชาติท่ีเคยมีมาแตด้ังเดิม 
 ควรตั้งชื่อเร่ืองน้ีวาอะไร 
 ก.  พายุโซนรอน 
 ข.  ธรรมชาติเอาคืน 
 ค.  วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ 
 ง.  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
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ใบความรู เร่ือง  หลักการอานจับใจความ 
วิชาภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

  
ความหมาย  

การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเพ่ือเก็บสาระสําคัญของเร่ืองท่ีอาน เชน  
เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเร่ือง เก็บเน้ือเร่ืองท่ีสําคัญ เก็บความรูหรือขอมูลท่ีนาสนใจ ตลอดจนแนวความคิด
หรือทัศนะของผูเขียน 
 
  
      หลักการอานจับใจความสําคัญ 
 การอานจับใจความสําคัญ เปนการอานงานเขียนอยางละเอียดเพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงท่ีนําเสนอ 
พิจารณาขอมูลสําคัญ รวมถึงทรรศนะ  ขอคิดเห็น  เจตนา อารมณและนํ้าเสียงของผูเขียนท่ีมีตอเรื่องท่ีเขียน 
ในการอานจับใจความสําคัญมีข้ันตอนการอานดังน้ี 
 1.  อานเน้ือหาคราว  เพ่ือใหทราบวางานเขียนน้ีนําเสนอเรื่องอะไรอยางกวาง โดยอานช่ือเรื่อง      
แลวอานยอหนาแรก และยอหนาสุดทาย 
 2.  อานพิจารณาใจความสําคัญไปทีละยอหนา วาใจความสําคัญอยู ท่ีสวนใด อาจขีดเสนใต         
สวนท่ีเปนใจความสําคัญไวก็ได 
 3.  พิจารณาตัดรายละเอียดปลีกยอยท่ีเปนพลความออกไป เชน คําอธิบาย คําขยายความ ตัวอยาง
การใหเหตุผล เพราะขอความเหลาน้ีเปนเพียงสวนสนับสนุนความคิดหลัก 
 4.  เม่ืออานจบ ควรต้ังถามกับตนเองวา เรื่องท่ีอานเปนเรื่องอะไร และตอบใหไดวา ใคร ทําอะไร    ท่ี
ไหน อยางไร ดวยวิธีใด โดยนําใจความสําคัญแตละยอหนามาเรียบเรียงใหสอดคลองกันตอไป 
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ใจความสําคัญและพลความ 
  งานเขียนในแตละยอหนาจะประกอบดวยใจความ 2 สวนคือ 
  1. ใจความสําคัญ 
  2.  พลความ 
 ใจความสําคัญคือ ขอความท่ีเดนสุดใยยอหนา เปนแกนของยอหนาท่ีสามารถครอบคลุมเน้ือความ
ในประโยคอื่นๆ  ในแตละยอหนาจะมีประโยคใจความสําคัญเพียงประโยคเดียวหรืออยางมากไมเกิน         
2 ประโยค 
 ลักษณะของใจความสําคัญ 
  1.  เปนขอความที่ทําหนาท่ีคลุมใจความของขอความอ่ืนๆ ในตอนน้ันๆไดหมด 
  2.  ยอหนาหน่ึงหน่ึงๆสวนมากจะมีเพียงประการเดียว 
  3  สวนมากมลัีกษณะเปนประโยค  อาจจะเปนประโยคเดียวหรือประโยคซอนก็ได 
  4.  สวนมากจะปรากฏอยูตนขอความ 
 พลความ  คือ ขอความท่ีทําหนาท่ีขยายใจความใหชัดเจนเดนชัดมากข้ึน ถาตัดพลความออก         
สารก็ยังไมเปล่ียนแปลง 
 ลักษณะของพลความ 
  มักเปนการอธิบาย  การยกตัวอยาง  การเปรียบเทียบ หรือการใหเหตุผล  เปนตน 
 
 
ตําแหนงของใจความสําคัญ 
 ประโยคใจความสําคัญปรากฏได 4 ตําแหนง  คือ 
 1.  ตําแหนงตนยอหนา 
 2.  ตําแหนงทายยอหนา 
 3.  ตําแหนงท้ังตนและทายยอหนา 
 4.  ตําแหนงกลางยอหนา 
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1.  ตําแหนงตนยอหนา  เปนจุดท่ีพบใจความสําคัญของเร่ืองมากท่ีสุด 
 ประโยคใจความสําคัญ + ขอความขยาย ( สังเกตไดวาขอความท่ีตามมามีเน้ือความขยายคําสําคัญ  
ในประโยคใจความสําคัญ และมีคําเช่ือมหนาขอความขยาย  คําวา   เพราะ เชน  ไดแก  ประการที่หน่ึง ฯลฯ  
 ตัวอยางเชน 
 คนไมอานหนังสือ คือ คนถอยหลังอยูในสังคม เพราะทุกวันน้ีโลกเจริญข้ึนอยางไมหยุดหยอน        
มีเหตุการณใหมๆ ปรากฏสืบเน่ืองกันอยางไมขาดสาย ทุกคนท่ีหวังความกาวหนา จึงตองตามเร่ืองเหลาน้ี
ดวยการอานอยางมิหยุดย้ัง มิฉะน้ันเขาจะไดนามวา เปนผูถอยหลัง 
       ( อานเพ่ือความสมบูรณ ของ นายเจือ  สตะเวทิน ) 
2.  ตําแหนงทายยอหนา  โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียด หรือประเด็นยอยมากอนแลวสรุปดวย
ประโยคท่ีเก็บประเด็นสําคัญไวภายหลัง 
 ขอความขยาย + ประโยคใจความสําคัญ  ( สังเกตไดวาประโยคใจความสําคัญจะมีคําเชื่อม “จึง” 
เปนประโยคตบทายขอความ 
 ตัวอยางเชน 
 “ยังมีนักเรียนธรรมของเราเปนจํานวนมาก ซ่ึงไมเขาใจความหมายของคําวา ทานดี จึงทําใหคิดเขว
ไปวา ทานกับบุญน้ันเปนคนละอยาง ความเขาใจอันน้ีทําใหเราพูดติดปากกันไปวา “ ทําบุญแลวใหทาน”     
ดูประหน่ึงวาทําบุญกับใหทานไมไดเปนของคูกัน หรือคําแยกตางกัน บุญหรือทานก็เปนอันเดียวกัน        
ทานเปนวิธีการทําบุญอยางหน่ึงน่ันเอง” 
    ( ประเพณีทําบุญ ของ กรมศาสนา ) 
3.  ตําแหนงท้ังตนและทายยอหนา   
 ประโยคใจความสําคัญ + ขอความขยาย + ประโยคใจความสําคัญ ( สังเกตไดวา ประโยคใจความ
สําคัญตนยอหนากับประโยคใจความสําคัญทายยอหนามีเน้ือความตรงกัน 
 ตัวอยางเชน 
 ลักษณะอาหารเจมีความเครงครัดในเรื่องการปรุงมากกวาอาหารมังสวิรัติ เคร่ืองเทศเคร่ืองปรุง
หลายชนิดถูกหามนํามาใชในการทําอาหารเจ เพราะมีความเชื่อวาจะไปกระตุนอารมณ ในขณะท่ีอาหาร
มังสวิรัติน้ันเพียงหามรับประทานอาหารจําพวกเน้ือสัตวเทาน้ัน อาหารมังสวิรัติจึงมีความเขมงวดนอยกวา
อาหารเจ  
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4.  ตําแหนงกลางยอหนา 
 ขอความเกริ่นนํา ( มีเน้ือความอางถึงส่ิงท่ีมีผูกลาวไวในลักษณะท่ีเขาใจผิด ) + ประโยคใจความ
สําคัญ ( มีเน้ือความแยงขอความเกร่ินนํา ) + ขอความขยาย ( มีเน้ือความขยายประโยคใจความสําคัญ )  
 ตัวอยางเชน 
 โดยท่ัวไปผักท่ีขายตามทองตลาดสวนใหญเกษตรกรมักใชสารกําจัดศัตรูพืช หากไมมีความ
รอบคอบในการใช จะทําใหเกิดสารตกคาง ทําใหมีปญหาตอสุขภาพ ฉะน้ันเม่ือซ้ือผักไปรับประทานจึงควร
ลางผักดวยนํ้าหลายๆครั้ง เพราะจะชวยกําจัดสารตกคางไปไดบาง บางคนอาจแชผักโดยใชนํ้าผสม
โซเดียมไบคารบอเนตก็ได แตอาจทําใหวิตามินลดลง 
    ( การใชภาษาไทย ของ จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และ บาหยัน  อิ่มสําราญ ) 
5.  ไมปรากฏในตําแหนงใด ผูอานตองจับใจความดวยตัวเอง 
 ตัวอยางเชน 
 การเดิน การวายนํ้า การฝกโยคะ การออกกําลังกายดวยอุปกรณตางๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ลวน
มีสวนทําใหสุขภาพแข็งแรง 
 ใจความสําคัญคือ  การทําใหสุขภาพแข็งแรงทําไดหลายวิธี 
    ( การใชภาษาไทย ของ จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ ) 
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                                         กิจกรรมท่ี  1   ตําแหนงใดคือใจความสําคัญ 
 
คําช้ีแจง  
        ใหนักเรียนระบุตําแหนงและใจความสําคัญจากขอความท่ีกําหนดให   
 
 1.  ออยเปนพืชท่ีปลูกงาย ทนทานตอสภาพแวดลอม เม่ือปลูกแลวสามารถเก็บเก่ียวไดหลายคร้ัง     
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ออยมีตลาดรับซ้ือท่ีแนนอน หากเปนออยท่ีปลูกเพ่ือสงขายใหแกโรงงานนํ้าตาล  ออยจึง
เปนพืชใหความหวานท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก 
 ตําแหนง  ............................................................................................................................................ 
 ใจความสําคัญ .................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 2.  ปจจุบันเราพยายามจะฝกเยาวชนของเราใหรูจักความคิดสรางสรรค มีความม่ันใจและเปนตัวของ
ตัวเองจึงไดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง มีการคนควา อภิปราย แทนที่
จะน่ังฟงครูสอนเพียงอยางเดียวตลอดเวลา หรือทองแตในตําราเพ่ือหวังสอบผานเทาน้ัน จะเห็นวาการเรียน
ของเด็กรุนน้ีมุงไปในดานใหรูจักใชและแสดงความคิดเห็นมากกวาการใชความจําเปนหลักอยางแตกอน 
ทวาการฝกใหเด็กรูจักคิดเพียงอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ ตองรูจักกาลเทศะในการโตแยงแสดงความคิดและใจ
กวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย 
 ตําแหนง  ............................................................................................................................................ 
 ใจความสําคัญ .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 3.  ความกาวหนาทางงานราชการ  มันเปนรูปทรงปรามิด คอื กรมหน่ึงมีอธิบดีเพียงคนเดียว จึงตอง
อาศัยการตอสูดวยความสามารถ อันน้ีตองขึ้นอยูกับคุณธรรมดวย ถาไดผูบังคับบัญชาดี ยึดถือคุณธรรมเปน
หลัก ความสามารถเปนดัชนีชี้ความกาวหนา คนท่ีทํางานดีเดนก็มีกําลังใจทาํงาน แตวงขาราชการจะไมเปน
อยางน้ีทุกแหง บางแหงใชระบบพรรคพวก บางแหงใชระบบเสน ดังน้ันคนทํางานมีฝมืออาจจะผิดหวัง 
อาจจะทนไมไดแทบจะลาออกไป 
 ตําแหนง  ............................................................................................................................................ 
 ใจความสําคัญ .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
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 4.  จงเคารพและเขาใจในการดํารงอยูของแตละสังคม จงเคารพในกระบวนความคิดและกาตัดสินใจ
ของคนแตละกลุม แลวเราจะพบความเปนหน่ึงของแตละผูคนเหมือนไมทุกตนยอมมียอดของมันเอง 
 ตําแหนง  ............................................................................................................................................ 
 ใจความสําคัญ .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 5.  ไมตองบินใหสูงอยางใครเขา  จงบินเอาเทาท่ีเราจะบินไหว  ทาท่ีบินไมจําเปนตองเหมือนใคร  
แคบินไปใหถึงฝนเทาน้ันพอ 
 ตําแหนง  ............................................................................................................................................ 
 ใจความสําคัญ .................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ตองได ๘ คะแนนข้ึนไปถือวาผานนะคะ 

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

 
 คําช้ีแจง  
            ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปน้ี  ใหถูกตอง 
 
 1. เตารีดไหมเปนปญหาท่ีพบบอยๆ ซ่ึงเมื่อนํามารีดผาจะทําใหฝด รีดไมคลองและท่ีพ้ืนเตารีด        
ก็จะมีรอยไหมดําติดอยู วิธีการแกไขคือ การใชยาสีฟนปายท่ีรอยไหมของเตารีด แลวใชเศษผาถูแรงๆใหท่ัว 
รอยไหมก็จะหายไปและนําผาชุบนํ้าทําความสะอาดอีกคร้ัง เตารีดก็จะใชไดดีตามปกติ  
                 ใจความสําคัญ  คือ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 2.  สาเหตุสําคญัท่ีทําใหหลายคนไมรับประทานอาหารเชามี  2  ประการ  คือประการแรก 
ไมรับประทานอาหารเชาเพราะไมมีเวลาพอ  นอนตื่นสาย  ตองรีบไปโรงหรือไปทํางานจึงไมสะดวก 
และไมพรอมในการเตรียมอาหารเชา  วิธีแกปญหาน้ีคือ  การทําอาหารท่ีงายๆ สะดวกรวดเร็ว  ไมตอง
พิถีพิถันมากนัก  เชน  ขาวไขเจียว  ไขตม  แซนวิช ฯลฯ ประการท่ีสอง ไมรับประทานอาหารเชา 
เพราะกลัวอวนหรือตองการลดนํ้าหนัก  วิธีแกปญหาน้ีไมใชการงดอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง  แตควร 
รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อโดยการควบคุมอาหารและใหไดสารอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ 
 ใจความสําคัญ  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 3.  ถุงพลาสติกท่ีนํามาใสอาหารสําเร็จรูปควรเปนถุงใหม คือทําจากพลาสติกสังเคราะหใหม ซ่ึงเน้ือ
เรียบมัน ไมมีสี นอกจากน้ีชนิดของถุงก็สําคัญ ถาจะใสของรอนตองใชถุงรอน ถาจะใสของเย็น   ก็เลือกใช
ถุงสําหรับของเย็น ถุงพลาสติกท่ีมีสีไมควรนํามาใสอาหารสําเร็จรูป เพราะสีท่ีผสมอยูไมใชสี   ท่ีรับประทาน
ได ถานํามาบรรจุอาหารท่ีมีไขมัน  อาหารรอนและอาหารท่ีมีรสเปร้ียว สีอาจจะละลายปนกับอาหาร  เม่ือ
รับประทานก็จะสะสมอยูในรางกาย หากมีปริมาณมาก จะเปนอันตรายตอรางกายได 
 ใจความสําคัญ  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 
 4.  ความเหงาคือ ความรูสึกเปลาเปล่ียวไมมีเพ่ือน รูสึกวาโดดเด่ียวท้ังๆท่ีมีคนอยูใกลๆ  คนในเมือง
หลวงเปนกันมาก เปนโรคทางใจอยางหน่ึงซ่ึงพาใหรูสึกวาชวีิตไรคา ไมมีใครรัก   ไมมีใครแยแส แลวเลยพา
ใหเกิดความแคนใจ บางคนกินเหลา บางคนหนักกวาน้ัน สูบเฮโรอีนเสียเลย    คนม่ังมีมีลูกมีเมีย มีบริวาร 
ก็ยังรูสึกเหงาอยูน่ันเอง บางคนเล้ียงสุนัขเปนฝูงไวแกเหงา ทางแกเหงาอยางน้ี ไมใครไดผล บางคนเลยเขาวัด
ซ่ึงแกเหงาไดดี เพราะไดเปนเพ่ือนกับความเหงาเสียเลย 
 ใจความสําคัญ  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 
 5.  แตไหนแตไรมาแลว เคยไดรับคําแนะนํามาตลอดวา ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถชวยพัฒนาการคิด  
การเขียนไดอยางมากคือการอาน ตั้งแตเร่ิมตนเขียนบทกวีจนถึงวันน้ี การอานเปนหนาท่ีหลักๆท่ีตองทํา    
อยูตลอด อาจจะใชเวลามากกวาการคิดการเขียนดวยซํ้า การอานเปนส่ิงท่ีนําอะไรๆหลายอยางมาใหกับชีวิต 
ไมวาจะเปนความมหัศจรรยใจ แรงบันดาลใจ การเปดโลกทัศนดานตางๆเปนการเรยีนรูและสะสม        
สรางความเขมแข็งใหกับวิธีคิดแลวแสดงออกทางการเขียน ท่ีสําคัญหนังสือบางเลมมอบความออนโยน   
ทางความรูสึกใหดวย 
 ใจความสําคัญ  คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
 
 

 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตองได 4  คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ คะแนนท่ีได.....................  คะแนน 
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กิจกรรมที่ 3  เรียบเรียงใหมไดใจความ 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนจับใจความสําคัญแตละยอหนา แลวนํามาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญใหถูกตอง 
 

สมุนไพรรักษาสิว 
 สมุนไพรรักษาสิว  ใครเปนสิวลองมาดูนะ  สาเหตุท่ีทําใหเกิดสิวมาจากหลายปจจัย  เชน อารมณ   
ท่ีทําใหเกิดสิวได  เครียดมากสิวก็เหอ  หรืออาหารบางอยางก็ทําใหสิวไดเหมือนกัน  เครื่องสําอาง  ถาใชแลว
แพ ลางไมสะอาดไปอุดตันรูขุมขน  ก็ทําใหเปนสิวไดเชนกัน  สาวๆ ตองปองกันมากกวาท่ีจะใหปญหาเกิด
แลวคอยมารักษา  สาวๆหลายคนสนใจสมุนไพรเพราะเห็นวาจะไมทําใหเกิดผลกระทบหรือผลขางเคียง     
ท่ีเปนอันตรายและสมุนไพรที่จะแนะนําในการรักษาสิว คือ “วานหางจระเข”   เพราะมีสรรพคุณของ 
การรักษาสิวได สวนท่ีนํามาใชคือ วุน ไมใชยางเหลืองๆนะ อันน้ันอันตรายคะ ออ...ลืมบอกไปวาสูตรรักษา
สิวดวยวานหางจระเขเน่ีย ไมเหมาะกับคนหนาแหงนะคะ เพราะถานํามาใชเด่ียวๆ จะทําใหหนาแหงไปอีก 
 ผิวแหงใชไง... ถาจะเอามาใชควรนําไปผสมกับนํ้ามันมะกอกหรือไขแดง คนแรงๆใหเขากัน      
เปนเน้ือเดียว แลวนํามาพอกหนาท้ิงไวสักพักแลวลางออก หนาจะใส ชุมชื่นคะ 
 ผิวมันละทําไง... คนผิวหนามัน ใหนําวานท่ีตัดใหมๆไปแชนํ้าใหยางสีเหลืองไหลออกหมด       
กอนเอาวุนมาพอกหนาสักพัก หนาจะตึง  รูขุมขนจะถูกบีบใหเล็กลง  ความมันบนใบหนาจะลดลงคะ แตถา
เปนสิวอักเสบอยานะ อยาใชวานหางจระเข เพราะจะทําใหเกิดอาการตดิเชื้อไดงาย  และใครท่ีกังวลเร่ืองฝา 
ควรใชวานหางจระเขเปนประจาํจะดีเพราะเปนการปองกันท่ีดี  สามารถนํามาทาเพ่ือปองกันรังสี UV ได 
ปญหาฝาก็จะลดลงไดคะ และไมใชเฉพาะแควานหางจระเขท่ีชวยรักษาสิว ผิวหนาไดเทาน้ันนะคะ 
สมุนไพรตัวอื่นก็ใชไดเชนกันคะ อยางเชนหอมแดง โดยเอาหอมแดงมาฝานเปนแวนบางๆ ทาบริเวณ         
ท่ีเปนสิว รอยดางดํา ทาท้ิงไวประมาณ ๑๐ นาทีแลวลางออก  ใชเปนประจํารอยสิวจะหายไปคะ 
     ( ขอสอบวัดการอานตามแนว PISA ของ ปทมา  รอดแสง )  
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ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 1   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 2  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 3   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
สรุปใจความสําคัญของเร่ือง สมุนไพรรักษาสิว  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................       
             
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตองได 4 คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ
คะแนนท่ีได.....................  คะแนน 
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                                              กิจกรรมที่ 4  สรุปใจความสําคัญ 

 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรยีนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปน้ี  ใหถูกตอง 
 

  
ครูคือ ผูท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของศิษยทุกคน  บางคนเปรียบครูเสมือนพอแมคนท่ีสอง แต   

บางคนเปรียบครูเปนเพียงคนพายเรือจาง เพ่ือรําลึกถึงคุณคาและความสําคัญของครู เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2499  คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันท่ี 16  มกราคมของทุกๆปเปน “ วันครู” และไดมีการจัดงานเน่ืองในวัน
ครูขึ้นเปนครั้งแรก  ในวันท่ี 16  มกราคม พ.ศ. 2500  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหนักเรียนหยุดเรียน
ในวันดังกลาว  และกําหนดใหใชสถานท่ีของกรีฑาสถานแหงชาติเปนท่ีจัดงานวันครู 
 ในปจจุบันรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทคือ กิจกรรมทางศาสนา พิธีรําลึก
พระคุณบูรพาจารย ซ่ึงประกอบดวยพิธีปฏิญาณตน และการกลาวคําระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย นอกจากน้ี
ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูประกอบอาชีพครู โดยมากมักจะเปนการแขงขัน
กีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในชวงเย็น 
 วันครูเปนวันท่ีมีความหมายสําหรับสังคมไทยอยางย่ิง โดยเปนวันท่ีเราจะไดรวมกันรําลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารยท่ีเปรียบเสมือนพอแมคนท่ีสอง เพราะนอกจากทานจะถายทอดวิชาความรู     
ใหแกศิษย ทานยังเมตตาอบรมส่ังสอนศิษยใหรูจักคิด รูผิดชอบชั่วดี ช้ีทางเพ่ือใหศิษยไดเติบโตเพ่ือเปนกําลัง
สําคัญท่ีจะพัฒนาประเทศชาติบานเมืองตอไป ครูจึงเปนปูชนียบุคคลท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติ        
เปนอยางมาก ไมใชเปนแคเพียงเรือจางด่ังท่ีใครเปรียบเปรยไว หากจะเปรียบครู เราอาจเปรียบครูเปนด่ัง
วิศวกร แตเปนวิศวกรผูสรางคน และสรางชาติใหเจริญรุงเรือง ชาติ...จะเจริญกาวหนาไดก็เพราะมีครูท่ีดี 
 วันครูปน้ีทานไดไปกราบครูของทานแลว...หรือยัง... 
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 วิธีสรุปใจความสําคัญ 
    ใคร  ...................................................................................................... 
    ทําอะไร ...................................................................................................... 
    เม่ือไร  ...................................................................................................... 
    อยางไร ...................................................................................................... 
    ผลเปนอยางไร........................................................................................................................ 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญ 
............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใหคะแนนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครู 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 10  คะแนน ตองได 8  คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ คะแนนท่ีได.....................  คะแนน
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    กิจกรรมที่ 5   อานแลวตอบได 
คําช้ีแจง  
            ใหนักเรียนอานเรื่องแลวจับใจความสําคัญโดยตอบคําถามใหถูกตอง 
ขอความท่ี 1 
 
 “...เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาล  จึงสมควรอยางย่ิงท่ีจะรักษาไว ปญหาเฉพาะ        
ในดานการรักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ อยางหน่ึงตองรักษาใหบริสุทธ์ิในทางการออกเสียงคือ               
ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  อีกอยางหน่ึงตองรักษาใหบริสุทธ์ิในวิธีการใช  หมายความวา  วิธีใชคํามา
ประกอบเปนประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาท่ีสามคือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย  ซ่ึงพวกเรา 
นึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช...” 
 “...ในปจจุบันน้ีปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความอันแทจริงอยูเนืองๆ
ท้ังการออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนดังน้ีภาษาของเราก็มีแตจะทรุดโทรม  ชาติไทยเรา
มีภาษาของเราใชเองเปนส่ิงประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนมีหนาท่ีจะตองรักษา
ไว...” 
      (  พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ) 
 

1.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของเรื่องท่ีอาน 
  ก.  แจงใหทราบ 
  ข.  เตือนใหคิด 
  ค.  เสนอใหทํา 
  ง.   สอนใหรู 
 2๒.  ขอใดไมไดกลาวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก.  ชาติเรามีภาษาใชเอง 
  ข.  ภาษาเปนมรดกอันมีคา 
  ค.  เราทุกคนตองรักษาภาษาไทยไว 
  ง.  การรักษาภาษาไทยไวใหบริสุทธ์ิคือการเขียนใหถูกตองชัดเจน 
 3.  ผูเขียนเรื่องน้ีมีเจตนาอยางไร 
  ก.  เตือน 
  ข.  ส่ัง 
  ค.  แนะนํา 
  ง.  เชิญชวน 
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ขอความท่ี 2 
 
 เรือลําน้ันแลนผานบานเรือนท่ีคับคั่งในบริเวณอําเภอ แสงไฟฟาฉายออกมาจากโรงสีขาวขางลํานํ้า
กระทบเมล็ดฝนท่ีสาดลงมามิรูส้ินสุด  แลดูเหมือนมานท่ีทําดวยนํ้ามาก้ันไว  พอเรือเริ่มผานบานเรือน          
ท่ีมีประปรายอยูนอกอําเภอ สายลมและสายฝนก็กระหนํ่าลงมาแรงขึ้นกวาเกา คนโดยสารจํานวนมากท่ีน่ัง
หรือนอนอยูในเรือพากันขยับตัว เหลียวซายแลขวามองดูหนากันอยางไมสบาย  

พอเรือแลนตอมาอีกจะเขาหัวเล้ียวท่ีเรียกวา “ คุงสําเภา” กําลังแรงของพายุก็มาปะทะเขากลางลํา 
เสียงคนหวีดรอง เสียงคนตะโกน เสียงเด็กรองจาข้ึนดวยความตกใจ ที่กําลังหลับก็ทะล่ึงตัวขึ้นสุดแรง       
ทุกคนถลันตัวเขาใสกราบที่ไมไดเอียง ทันใดน้ันเรือก็โคลงกลับมาอีกขางหน่ึงดวยกําลังถวงสุดเหวี่ยง 
ทามกลางเสียงรองท่ีฟงไมไดศัพท และเสียงรัวกระด่ิงของนายทาย ซ่ึงดึงสายกระด่ิงดวยความตกใจ
ปราศจากสัญญาณใดๆ  และเรือน้ันก็คว่ําลงทันที  เครื่องยนตในเรือคงเดินตอไปอีกครูหน่ึงส่ันสะทาน    
อยางแรงแลวก็หยุดเงียบเหมือนกับหัวใจสัตวท่ีเตนตอสูอยางแรงเปนครั้งสุดทายและก็ตองหยุดลง           
เมื่อความตายมาถึงตัว 

(  หลายชีวิต  ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ) 
 

1.  ขอใดเปนใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
  ก.  พายุพัดเรือลม 
  ข.  เรือแลนถึงหัวเล้ียวท่ีเรียกวา “คุงสําเภา” 
  ค.  สายลมและสายฝนก็กระหนํ่าลงมาแรงข้ึนกวาเกา 
  ง.  ทุกคนถลันตัวเขาใสกราบเรือท่ีไมไดเอียงทันใดนั้นเรือก็โคลงกลับมาอีกขางหน่ึง 
 2๒.  เหตุการณใดไมปรากฏในเร่ืองน้ี 
  ก.  เสียงเด็กรอง 
  ข.  เสียงคนหวีดรอง 
  ค.  สายฝนกระหนํ่าลงมาแรง 
  ง.  สายนํ้าไหลเอื่อยเร่ือยริน 
 3.  ผูเขียนเรื่องน้ีมีเจตนาอยางไร 
  ก.  ตักเตือน 
  ข.  เลาเร่ือง 
  ค.  แนะนํา 
  ง.  เชิญชวน 
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ขอความท่ี 3 
 
 “ สีสันแหงคืนคริสตมาสอันเปนเอกลักษณอีกประการหน่ึง ไดแก การตกแตงบรรยากาศโดยการ  
นําตนสนมาประดับประดาดวยดวงไฟหลากสีสัน ซ่ึงตามประเพณีของชาวตะวันตกน้ันนอกจากจะติดไฟ
กะพริบแลว ยังมีการแขวนของขวัญและนําดาวดาวิดประดับไวบนยอดสุดเสมอ ชาวคริสตเชื่อวา                 
“ พระเยซูเจาเปรียบเสมือนตนไมแหงชีวิต” 
 อีกหน่ึงส่ิงท่ีสรางความหฤหรรษรื่นเริงในคืนคริสตมาสก็คือ เพลงเฉลิมฉลองวันคริสตมาส โดย     
มีท้ังจังหวะชาและจังหวะสนุกสนาน  โดยเพลงสวนใหญแตงในยุคพระราชินีวิคตอเรียแหงอังกฤษ            
ในปจจุบันไดมีการแปลเปนภาษาตางๆมากมายและเปนท่ีแพรหลายไปท่ัวโลก 
 สีสันแหงแสงไฟ เสียงดนตรีสนุกสนานทาทายลมหนาว การเฉลิมฉลองท่ีเปยมไปดวยความสุข  
และความสนุกสนาน การแบงปนของขวัญผูกมิตรไมตรีแกกันและกัน ทําใหวันคริสตมาสกลายเปนเทศกาล
แหงความร่ืนเริง ท่ีคนท้ังโลกตางตั้งตารอคอยท่ีจะรวมกันเฉลิมฉลอง” 
 
 

1.  ผูเขียนเรื่องน้ีมีเจตนาอยางไร 
  ก.  แนะนํา 
  ข.  เลาเร่ือง 
  ค.  เชิญชวน 
  ง.  ส่ังสอน 
 2.  ขอใดไมไดกลาวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก. การตกแตงบรรยากาศ 
  ข.  เพลงในวันคริสตมาส 
  ค.  การมอบของขวัญแกกัน 
  ง.  การรับประทานอาหารรวมกัน 
  3.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนเร่ืองน้ี 
  ก.  แจงใหทราบ 
  ข.  เตือนใหคิด 
  ค.  เสนอใหทํา 
  ง.   สอนใหรู 
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ขอความท่ี 4 
 

คุณเปนวัยรุนแบบไหน 
 มาลองทําความรูจักตัวเอง  จากการสํารวจวัยรุนผานส่ือยอดนิยม ไมวาจะเปนทีวี  วิทยุ อินเทอรเน็ต 
แลวพัฒนาตัวเองใหเปนวัยรุนท่ีดีในสังคม 
 1.  วัยรุนสวย หลอ ใหความสําคัญกับรูปลักษณของตัวเอง มักดูแลตัวเองใหผิวขาว หนาใส  
หุนเพรียว และแตงตวัตามแฟช่ันอยูเสมอ มีตนแบบความสวย หลอ เปนดารา นักรอง 
 2.  วัยรุนวุนรัก  ใหความสําคัญกับเรื่องราวของความรักระหวางหนุมสาว มองความรัก              
 เปนบทเรียนของชีวิต แมวาจะอกหัก ผิดหวัง แตก็ไมกลัวท่ีจะมีความรัก 
 3.  ใหความสําคัญกับเพ่ือน มักใชเวลาสวนใหญกับกลุมเพ่ือนเพ่ือทํากิจกรรม ไวใจเช่ือใจ 
ในการปรึกษาและระบายเรื่องราวปญหาตางๆใหเพ่ือนรับฟง 
 4.  วัยรุนนักช็อป  เพราะโฆษณาและเน้ือหาในส่ือยอดนิยม เปนตัวกระตุนใหตองดูแลภาพลักษณ
ภายนอกใหดูดี อินเทรนด เลยตองเปนนักช็อปสรางสไตลใหตัวเอง 
 5.  วัยรุนหัวใจเกาหลี  คล่ังไคลวัฒนธรรมและคานิยมเกาหลีจากละคร เพลง และภาพยนตร จนเกิด
เปนกระแส K-POP  ท่ีวัยรุนไทยพยายามลอกเลียนแบบดารานักรองเกาหลี 
 6 .  วัยรุนวัยกลา กลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา มีเปาหมายของตนเอง รูวาตนเองชอบหรือตองการ
ในส่ิงใด  พรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆมีความคิดสรางสรรคและเช่ือม่ันในตนเองสูง 
 7.  วัยรุนวัยเอ็กซ  สนใจเรื่องเพศมากเปนพิเศษ  ชอบเสพสื่อประเภทน้ี และดวยเน้ือหาของส่ือ       
ท่ีมักรุนแรงและไมเหมาะสม เลยกระตุนใหเกิดปญหาทางเพศ 
 8.  วัยรุนกับเรื่องล้ีลับ  สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติ  เร่ืองล้ีลับ  การทํานาย  การพยากรณดวงชะตา 
เพราะเปนชวงวัยท่ีแสวงหาคําตอบ มีความอยากรูอยากเห็นและอยากรูอนาคต 
 9.  วัยรุนกลุมทางเลือก  สนใจในเร่ืองท่ีแตกตาง และไมตามกระแส  วัยรุนสวนใหญแบงออกเปน 
  9.1  วัยรุนหัวสรางสรรค  คือ มีความคิดสรางสรรค ชอบประดิษฐ 
  9.2  วัยรุนหัวนอกกระแส ( เด็กแนว ) มีความคิดเปนของตนเอง  ไมตามกระแส แตไม
ตอตาน 
  9.3  วัยรุนใฝรู  สนใจเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมและความรูรอบตัว 
  9.4  วัยรุนใฝธรรมดี  สนใจเรื่องหลักธรรมศาสนาและการทําความดี 
( ขอมูลจาก มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษารวมกับมูลนิธิไทยพีบีเอสและแผนงานส่ือสรางสุขภาวะเยาชน ( สสย. ) ) 
 
  
 



23 
 

1.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของเรื่องท่ีอาน 
  ก.  แจงใหทราบ 
  ข.  เตือนใหคิด 
  ค.  เสนอใหทํา 
  ง.   สอนใหรู 
 2.  ขอใดไมไดกลาวถึงในเร่ืองน้ี 
  ก.  การแบงประเภทของวัยรุน 
  ข. วัยรุนกลุมทางเลือก แบงได 4 ประเภท 
  ค.  วัยรุนหัวกีฬาจัดอยูในกลุมวัยรุนกลุมทางเลือก 
  ง.  วัยรุนที่ใหความสําคัญกับเพ่ือนมักปรึกษาและระบายเรื่องราวปญหาใหเพ่ือนรับฟง 
 3.  ผูเขียนเรื่องน้ีมีเจตนาอยางไร 
  ก.  เตือน 
  ข.  ส่ัง 
  ค.  แนะนํา 
  ง.  เชิญชวน 
  
 
 
  
  คะแนนเต็ม 12  คะแนน ตองได 10  คะแนนขึ้นไปถือวาผานนะคะ  คะแนนท่ีได.....................  คะแนน 
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหลักและกลวธิีการอานจับใจความสําคัญ 
คําช้ีแจง  
 ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยกาเคร่ืองหมายกากบาท (x)  
              ลงในกระดาษคําตอบ 
1.  “ 1) ลองพิจารณาดูเถิดวาประเทศไหนบางท่ีอุดมสมบูรณมั่งคั่งไปดวยทรัพยากรแตตองกระเซอะกระเซิง
วิ่งพลานไปขอเศษเงินชาติตางๆอยางนาสมเพช 2) เราพัฒนากันแบบไหนบานเมือง    ถึงวอดวายกันไดหมด
จดเชนน้ี 3) เราถูกตางชาติปดประตูตีแมวจะบีบหรือจะต้ังเง่ือนไขอยางไรก็หือไมข้ึน หมดทาหมดอิสรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ลมละลายทางการเงินการคลังระหวางประเทศ 4) ไทยเปล่ียนจากเสือ  ตัวท่ี 5 ในอาเซียนมา
เปนหมานอยผอมโซมีแตหนังหุมกระดูก อนิจจาประเทศไทยจะบังสุกุลกันเมื่อไหร   ท่ีวัดไหนดี” 
 จากขอความขางตน ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ 
 ก. 1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
 
2.  “ 1)ปญหาต้ังครรภกอนวัยอันควรนับวาเปนปญหาสังคมระดับชาติปญหาหน่ึงท่ีจะตองเรงแกไข            
2)ซ่ึงจะเปนปญหาทางสังคมของเยาวชนไทยตลอดมา เพราะการขาดการปองกันในการมีเพศสัมพันธ      
3)ซ่ึงจะโทษตัวเยาวชนเองก็ไมไดวาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธโดยไมได
ปองกันน้ันจะเปนการกระทําของตัวเยาวชนเอง 4 ) แตก็มีเหมือนกันท่ีเยาวชนจะโดนมอมยา หรือถูกกระทํา
ชําเรา  รวมท้ังการถูกขมขืน” 
           ขอใดเปนใจความสําคัญของบทความน้ี 
 ก.  1) 
 ข. 2) 
 ค. 3) 
 ง. 4) 
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3.  คนไมอานหนังสือไมสมบูรณเชนน้ันหรือ? ถูกทีเดียว ตามทัศนะของทานเบคอนเพราะคนอวนอาจโง 
คนรวยไมเขาใจโลกและชีวิต คนพิการอาจมองโลกในแงราย แตคนท่ีอานหนังสือขจัดปญหาเหลาน้ีไดหมด 
เขาจึงเปนคนสมบูรณ เขาดํารงชีวิตอยูอยางทันโลก และเขาใจชีวิตในทุกแงทุกมุม เขาจึงสามารถอยูในสังคม
อยางผาสุก ท้ังๆท่ีเขาอาจยากจนหรืออาจพิการ 
 ขอความน้ีมีจุดมุงหมายอยางไร 
 ก.  ใหขอมูล 
 ข.  เตือนสติ 
 ค.  วิเคราะหคุณและโทษ 
 ง.  ช้ีใหเห็นส่ิงท่ีถูกมองขาม  
 

4  “ ปญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเยาวชนอาจจะมีเหตุผลมาจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน  มีเทคโนโลยีท่ีกาวไกล แตในขณะเดียวกันคนในสังคมกลับไมยกระดับ 
ของตนเองใหสูงเหมือนกับเทคโนโลยีทําใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในทางที่ผิดๆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม แตกลับนํามาสรางผลประโยชนใหกับตนเอง เชน การทําส่ือลามกอนาจาร การเผยแพรรูป
ลามกตาง ๆ เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการเปดชองทางใหเด็กและเยาวชนรับขอมูลท่ีผิดและไมเกิด
ประโยชน ทําใหมองวาการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติและการรบั
วัฒนธรรมจากตางชาติเขามาจนทําใหวัยรุนสวนใหญเห็นวา การแสดงออกทางเพศในท่ีสาธารณะเปนเรื่อง
ปกติ ไมไดนาอายแตอยางใด” 
 จากขอความน้ีผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
 ก.  แจงใหทราบ 
 ข.  เตือนใหคิด 
 ค.  เสนอใหทํา 
 ง.  สอนใหรู 
 

5. “ ดูเหมือนวาคนไทยอยางเราๆ จะใชทิชชูหรือกระดาษชําระโดยไมคํานึงถึงประเภทของทิชชู เรามักเห็น
กระดาษชาํระวางอยูบนโตะอาหาร หรือถูกนําไปเช็ดหนาเช็ดตา หรือแมกระท่ังเอาไวหอหรือวางรองอาหาร
เสียดวยซํ้า โดยท่ีไมคิดรังเกียจใดๆ ท้ังท่ี  “ กระดาษชาํระ” น้ันคือกระดาษเหมาะสําหรับทําความสะอาด 
หลังขับถาย  เปนกระดาษยน นุม ดูดซึมนํ้าไดดีและยุยงายเม่ือเปยกนํ้า” 
 วัตถุประสงคของผูเขียนบทความขางตนคือขอใด 
 ก.  อธิบายคุณสมบัติของกระดาษทิชช ู
 ข.  ยํ้าเตือนอันตรายที่เกิดจากการใชกระดาษทิชชู 
 ค.  ตองการใหผูบริโภคใชกระดาษทิชชูใหถูกหนาท่ี 
 ง.  สงเสริมใหลดการใชกระดาษทิชชูอยางฟุมเฟอย 
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6.  คนขยันชอบทํางานและหม่ันหาความรู  เพ่ือจะไดทํางานดวยความฉลาด และรอบคอบ ดังตัวอยาง       
ปาแชม ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชาทําขนมกลวย ขนมตาล และขาวเหนียวสังขยาไปขายท่ีตลาด 
ปาแชมบอกกับใครๆเสมอวา ถาคนเราขยันทํางานมีระเบยีบ รูวิธีทํามาหากินก็จะไมอดตาย 
 ใจความสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 
 ก.  ปาแชมทําขนมไปขายที่ตลาด 
 ข.  ปาแชมเปนคนขยันจึงตื่นนอนแตเชา 
 ค.  คนขยันทํางานดวยความฉลาดและรอบคอบ 
 ง.  คนเราขยันทํางานมีระเบียบ  รูวิธีทํามาหากิน ก็จะไมอดตาย  
 

7.  การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง คนท่ีพรอมท่ีสุดยอมจะมีโอกาสมากกวาคนท่ี
ไมพรอม น่ีคือจุดหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต อยาไดประมาท ขณะน้ียังมีเวลาพอท่ีจะแกไขจุดบกพรอง ทุกคน
ฝนท่ีจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตฝนจะเปนจริงไดก็ตองเตรียมตัวใหพรอม อยางไรก็ตามการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมใชส่ิงสําคัญในชีวิต หากสอบไดก็นาดีใจนาภูมิใจ แตหากพลาดก็ไมควรทอแท  เพราะมีคน
จํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมตองจบมหาวิทยาลัย 
 ขอใดเปนขอคิดของบทความน้ี 
 ก.  ทุกคนมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน 
 ข.  การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไมใชส่ิงสําคัญในชีวิตเสมอไป 
 ค.  ทุกคนมีกําลังใจและมุมานะในการสอบเขามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 ง.  ไมมีการฝากหรือชวยเหลือใหใครสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได 
 

8.  กลวยเปนพืชท่ีคนไทยรูจักและนํามาใชประโยชนเปนเวลานานมากแลว กลวยปลูกงายดูแลงาย  
ใบใชหอของ ผลใชกิน ลําตนใชเล้ียงสัตว ดังน้ันเรามาปลูกกลวยกันดีกวาจะไดมีกลวยกินกันทุกโรงเรียน 
 ขอใดมีขอมูลสอดคลองกับขอความขางตน 
 ก.  กลวยเปนพืชท่ีปลูกงาย 
 ข.  กลวยเปนพืชท่ีมีประโยชนมาก 
 ค.  กลวยเปนพืชท่ีใชเล้ียงสัตวได 
 ง.  กลวยสามารถกินไดทุกโรงเรียน 
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9.  วิกฤตนํ้าทวมใหญประเทศไทยเกิดข้ึนติดตอกัน 2  ปแลว ปท่ีแลวและปน้ี ผลจากพายุไตฝุน                
พายุโซนรอน และพายุดีเปรสช่ัน ท่ีเกิดถ่ีขึ้นในทะเลจีนใตและลมมรสมุท่ีพัดผานประเทศไทย ทําใหฝนตก
ตอเน่ืองยาวนานขึ้นซ่ึงเปนความผิดปกติของวงจรธรรมชาติท่ีเคยมีมาแตด้ังเดิม 
 ควรตั้งชื่อเร่ืองน้ีวาอะไร 
 ก.  พายุโซนรอน 
 ข.  ธรรมชาติเอาคืน 
 ค.  วงจรชีวิตคนกรุงเทพฯ 
 ง.  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
 
10.  แมวาดอกไมจะไมใชส่ิงจําเปนหรือสําคัญท่ีสุดตอชีวิตคนเรา แตทุกคนคงยอมรับวา ถาโลกของเรา     
ขาดดอกไม โลกก็คงจะไมสดใสไมมีชีวิตชีวาเชนทุกวันน้ี 
 ใจความสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 
 ก.  โลกอยูไดดวยดอกไม 
 ข.  ดอกไมจําเปนตอชีวิตของเรา 
 ค.  ดอกไมชวยใหโลกมีสีสันนาอยู 
 ง.  ถาคนเราขาดดอกไมก็เหมือนไรชีวิตชีวา 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบฝกทักษะชุดท่ี 1  หลักและกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ 

คําช้ีแจง  จงเลือกและใสเครื่องหมายกากบาท   (X)ในขอท่ีถูกท่ีสุด 
 
            ทดสอบกอนเรียน    ทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง    ขอ ก ข ค ง 

1 X    1 X  
2  X   2 X  
3   X  3 X  
4  X   4 X  
5   X  5 X  
6  X   6 X 
7 X    7 X  
8    X 8 X  
9   X  9 X  
10  X   10 X  
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 1  

คําช้ีแจง  
        ใหนักเรียนระบตุําแหนงและใจความสําคัญจากขอความท่ีกําหนดให   
 
1.   ตําแหนง ตนยอหนา 
 ใจความสําคัญ ออยเปนพืชท่ีปลูกงาย  ทนทานตอสภาพแวดลอม 
 
2. ตําแหนง ตนยอหนา 
 ใจความสําคัญ ปจจุบันเราพยายามจะฝกเยาวชนของเราใหรูจักความคิดสรางสรรค   

มีความมั่นใจและเปนตัวของตัวเอง 
 
3 ตําแหนง ไมปรากฏตําแหนงใด 
 ใจความสําคัญ ความกาวหนาทางงานราชการแตละแหงไมเหมือนกัน 
 
4. ตําแหนง ตนและทายยอหนา 
 ใจความสําคัญ จงเคารพและเขาใจในการดํารงอยูของแตละสังคม เหมือนตนไมทุกตน 

ยอมมียอดของมันเอง 
 

5. ตําแหนง กลางยอหนา 
 ใจความสําคัญ จงบินเอาเทาท่ีเราจะบินไหว 
 
   
        ไมยากอยางที่คิดใชไหมคะ 
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 2 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปนี้  ใหถูกตอง 
 
1. ใจความสําคัญ คือ วิธีแกปญหาเตารีดไหม  คือ การใชยาสีฟนปายท่ีรอยไหม 

แลวใชเศษผาถูแรงๆใหท่ัวจากนั้นนําผาชุบน้ําทําความสะอาด 
อีกคร้ัง 
 

2. ใจความสําคัญ คือ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหหลายคนไมรับประทานอาหารเชา  
มี 2 ประการคือ  1.  ไมมีเวลาพอ   

   2.  กลัวอวนหรือตองการลดน้ําหนัก 
 

3.  ใจความสําคัญ คือ ถุงพลาสติกท่ีนํามาใสอาหารสําเร็จรูปควรเปนถุงใหม  
คือ ทําจากพลาสติกสังเคราะหใหม ซึ่งเนื้อเรียบมัน ไมมีสี 
 

4. ใจความสําคัญ  คือ ความเหงาคือ ความรูสึกเปลาเปล่ียวไมมีเพ่ือน 
 
5. ใจความสําคัญ  คือ ส่ิงหนึ่งท่ีสามารถชวยพัฒนาการคิด  การเขียนไดอยางมาก 

คือ การอาน 
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 3  
 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนจับใจความสําคัญแตละยอหนา  แลวนํามาเรียบเรยีงเปนใจความสําคัญใหถูกตอง 
 
ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 1 
 สมุนไพรท่ีจะแนะนําในการรักษาสิวคือ วานหางจระเข  สวนท่ีนํามาใชคือ วุน 
 
ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 2 
 ผิวแหง ควรนําไปผสมกับนํ้ามันมะกอกหรือไขแดง  คนแรงๆใหเขากันเปนเน้ือเดียวแลวนํามาพอก
หนาท้ิงไวสักพักแลวลางออก 
 
ใจความสําคัญของยอหนาท่ี 3 
 ผิวมัน  ใหนําวานท่ีตัดใหมๆไปแชนํ้าใหยางเหลืองไหลออกหมดกอนเอาวุนมาพอกหนาสักพัก 
 
 
 
 
 
สรุปใจความสําคัญของเรื่อง สมุนไพรรักษาสิว 
 สมุนไพรท่ีจะแนะนําในการรักษาสิวคือ วานหางจระเข  สวนท่ีนํามาใชคือ วุน โดยคนที่มีผิวแหง 
ควรนําไปผสมกับนํ้ามันมะกอกหรือไขแดง  คนแรงๆใหเขากันเปนเน้ือเดียวแลวนํามาพอกหนาท้ิงไวสักพัก
แลวลางออก  สําหรับคนที่มีผิวมัน  ใหนําวานท่ีตัดใหมๆไปแชนํ้าใหยางเหลืองไหลออกหมดกอนเอาวุน
มาพอกหนาสักพัก 
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แนวการตอบกิจกรรมที่ 4 
    
 

วิธีสรุปใจความสําคัญ 
ใคร  ครู  คือ ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของศิษยทุกคน 
ทําอะไร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกําหนดใหจัดกิจกรรมวันครู 
เม่ือไร  วันท่ี 16  มกราคมของทุกป 
อยางไร มีกิจกรรม 3  ประเภทคือ กิจกรรมทางศาสนา  พิธีรําลกึพระคุณ 

บูรพาจารย  และการแขงขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในชวงเย็น 
ผลเปนอยางไร ครูเปนปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางมาก 
 
 
 
 
สรุปใจความความสําคัญ 
 เพราะครูคือ ผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของศิษยทุกคนและครูเปนปูชนียบุคคล
ท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกําหนดใหจัด
กิจกรรมวันครูข้ึนในวันท่ี  16 มกราคมของทุกป  โดยมีกิจกรรม  3  ประเภท  คือ 
กิจกรรมทางศาสนา  พิธีรําลึกพระคุณบูรพาจารย และการแขงขันกีฬาหรือการจัดงาน
ร่ืนเริงในชวงเย็น   
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     แนวการตอบกิจกรรมที่ 5 
 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรยีนอานเรื่องแลวจับใจความสําคัญโดยตอบคําถามใหถูกตอง 
 
 ขอความท่ี 1 
  1. ค 

  2. ง 

  3. ข 
 
 ขอความท่ี 2 

  1. ก 

  2. ง 

  3. ข 
 
 ขอความท่ี 3 

  1. ข 

  2. ง 

  3. ก 
 
 ขอความท่ี 4 

  1 ก 
  4. ค 
  3. ค 
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แผนการจัดการเรยีนรูท่ี  1 

                วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31101                         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  
                สาระท่ี 1 การอาน                                                 หนวยการเรยีนรูท่ี 1  การอาน 
                เรื่อง   หลักการอานจับใจความสําคัญ                   เวลา  3  ช่ัวโมง               
                    
 สาระสําคัญ  
  การอานเปนทักษะท่ีจําเปนอยางย่ิงตอการศึกษาหาความรู  และพัฒนาชีวิต ซ่ึงนอกจาก 
จะทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต  การอานจึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับ  และเปนเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรูเรื่องตาง ๆ การจับใจความเปนทักษะท่ีจาํเปน  เพราะจะชวยใหนักเรียนเกิดความรู  
ความเขาใจในส่ิงท่ีอาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน  ท  1.1  ;  ใชกระบวนการอานสรางความรู  และความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวช้ีวัดชวงชัน้  
1. จับใจความสําคัญ ตีความ แปลความ และขยายความเรือ่งท่ีอาน ท 1.1 (ม. 4-6/2) 
2. คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองท่ีอาน และประเมินคาเพ่ือนําความรู ความคิดไปใชตัดสินใจ   
    แกปญหาในการดําเนินชีวิต ท 1.1 (ม. 4-6/4) 
3. ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด ท 1.1 (ม. 4-6/6) 
4. อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน        
      ท 1.1 (ม. 4-6/7) 

              5. มีมารยาทในการอาน ท 1.1 (ม. 4-6/9) 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
             1.  นักเรียนบอกจุดประสงคในการแตงได (K) 
             2.  นักเรียนบอกที่มาของเร่ืองได (K) 
             3.  นักเรียนเขียนสรุปเร่ืองท่ีอานไดเหมาะสม (K ,P) 
             4.  นักเรียนตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานไดถูกตอง(K) 
             5.  มีมารยาทในการอาน (A)  
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 สาระการเรียนรู 
  1.  หลักการอานจับใจความสําคัญ 
  2. ใจความสําคัญและพลความ  
  3.  ตําแหนงของใจความสําคัญ 
                            

ส่ือการเรียนรู 
 1.  แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ เลมท่ี 1 เร่ือง หลักและกลวิธีการอาน 
                     จับใจความสําคญั                        
                2.  กระดาษปรูฟ 
 3.  ดินสอ สีเมจิก 
 4.  สลาก 
 5.  แบบฝกหัด 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

ช่ัวโมงท่ี 1 
 
1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (5  นาที) 
     ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการอานจับใจความ  จุดมุงหมายของการอาน  หลักการอาน 
จับใจความสําคัญ การสังเกตขอความท่ีเปน ใจความสําคญัและพลความ และตาํแหนงของใจความสําคัญ 
2.  ข้ันตกลงกระบวนการเรยีนรู  (5  นาที) 
     2.1  นักเรียนเขากลุม   กลุมละ  3-4  คน  ชวยกันศึกษา  (อาน)  บัตรเน้ือหาท่ีจับสลากได  แลวเขียน
สรุปลงบนกระดาษบรูฟ  ตัวแทนนําเสนอสรุปความเปน  Mind  Mapping     
      2.2  นักเรียนทุกคนทําใบงานแลวชวยกันเฉลยแลวเก็บไวในแฟมสะสมงาน 
      2.3  แขงขันเกมตอบคําถามเปนกลุม 
3.  ข้ันเสนอความรูใหม   ( 20  นาที) 
       3.1  ครูสรางประสบการณเก่ียวกับ การอานนิทาน  โดยสุมนักเรียน จํานวน  1  คน  ใหออกมาอาน
นิทานใหเพ่ือน ๆ ฟง เมื่อนักเรียนอานจบ  ครูต้ังคําถามใหนักเรียนทุกคนชวยกันตอบเชน นิทานเร่ืองน้ี 
มีตัวละคร ก่ีตัว  เปนคน หรือ สัตว เหตุการณเกิดท่ีใด  เวลาใด  นิทานเร่ืองน้ีใหขอคิดเรื่องอะไร 
นักเรียนและครูชวยกันสรุป   
       3.2  นักเรียนเขากลุม  กลุมละ  3-4  คน  โดยจัดกลุมคละนักเรียน  เกง  ปานกลาง  และออน    
ทุกกลุมสงตัวแทนจับสลาก 
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      3.3  นักเรียนแตละกลุมจับสลากบัตรเน้ือหา  ท่ีครูทําไวเปนเร่ือง ๆ  จาํนวน  4  เรื่อง   และใบความรู
เรื่องการอานจบัใจความ  2  ชุด  กลุมใดไดเรื่องใดใหชวยกันอานเร่ืองน้ัน 
4.  ข้ันฝกทักษะ  (เปนกลุม  30  นาที) 
      4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานเน้ือหาท่ีจับสลากได   สรุปเรื่องท่ีอาน  แลวเขียนลงกระดาษบรุฟ  
นําไปติดไวขางฝาหองเรียน   
      4.2  แตละกลุมชวยกันเขียนขอคําถามเพ่ือวัดความรูความเขาใจ กลุมละ 15  คําถาม  แลวนําคาํถาม
ของกลุมไปใหกลุมอื่นหาคําตอบ  โดยกําหนดเวลาท่ีจาํกัด   
      4.3  แตละกลุมหาคําตอบจากขอคาํถามของกลุมอื่น 
      4.4  นักเรียนแขงขันตอบปญหา โดยใชคําถามของกลุมตาง ๆ ซ่ึงไดคัดเลือก 
      4.5  ทุกกลุมตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวเอาขอคําถามและคําตอบสงคืนเจาของเพ่ือตรวจให
คะแนน  แตละกลุมตรวจใหคะแนนเพ่ือน     
          

ช่ัวโมงท่ี 2 
5. ขั้นเสนอผลงาน  (30  นาที) 
     5.1  จับสลากตัวแทนกลุมออกไปนําเสนอผลงานทีละกลุมจนครบทุกกลุม และประกาศคะแนน
เพ่ือนแตละกลุม  
     5.2  นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปเร่ืองท้ังหมดเปน  Mind  Mapping  ลงในกระดาษบรูฟ 
ดวยสีเมจิกใหถูกตอง  และสวยงาม   
     5.3  นํา Mind  Mapping  ไปติดไวใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา  และตรวจสอบ  แลวชวยกันปรับปรุง  
และตัวแทนกลุม นําเสนอโดยเลานิทานจากเรื่องท่ีจับสลากได ใหเพ่ือน ๆ  ฟง  
 6.  ขั้นสรุปความรู  (30  นาที)       
       6.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเน้ือหาแตละเร่ือง      
       6.2  นักเรียนทําใบงาน (กิจกรรม)  เพ่ือศึกษาองคความรู     จากการสรุปงานบนกระดาษบรูฟ   
และจาก  Mind  Mapping  ของแตละกลุมจนเสร็จ 
       6.3  ครู  และนักเรียนรวมกันเฉลย  โดยเปล่ียนกันตรวจ  และใหแกไขใหถูกตอง  ครูลงชื่อ 
ใหแตละคนและเก็บช้ินงานไวในแฟมสะสมงาน 
 

ช่ัวโมงท่ี 3 
7. ขั้นกิจกรรมเกม    
       7.1  นักเรียนเตรียมความพรอม  โดยแตละกลุมทบทวนความรูใหแกกัน 
       7.2  ครูแจกกระดาษคําถามใหนักเรียนแตละคนตอบ  โดยไมตองดูกัน 
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       7.3  นักเรียนสงกระดาษคําตอบเปนกลุมแลวเปล่ียนกันตรวจ  โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแลว
หาคาเฉล่ียของกลุม 
       7.4  ประกาศผลเกม  โดยใหแตละกลุมบอกคะแนนเฉลี่ย  กลุมใดไดคะแนนสูงสุดเปนกลุมท่ี
ชนะเลิศ 
       7.5  ครูนําคะแนนของแตละคนมากรอกเปนคะแนนเก็บระหวางเรียน 
       7.6 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยทายแผน  
การวัดผลและประเมินผล 
 1.  การประเมินพฤติกรรมและผลงานระหวางเรียน  โดยใชแบบประเมินแบบ  Rubric  Scores  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 2.  การทดสอบยอย  โดยใชการทดสอบ ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก  จํานวน  10  ขอ 
เกณฑการประเมิน   
                  8 -10   คะแนน    หมายถึง    ดีมาก  
   6 -  7    คะแนน    หมายถึง    ดี   
  4 -  5    คะแนน    หมายถึง    พอใช        
                 0  - 3    คะแนน   หมายถึง    ปรับปรุง       
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ผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 

  

                         
                                                  ลงชื่อ  .......................................หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

(นางณัฐนภา  ตนงาม) 
สิงหาคม  2558 

 

....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 

                     
                                                   ลงช่ือ  .......................................... ฝายวชิาการ 
                                         (  นางบุญเรือน  คูณทวี ) 

สิงหาคม  2558 
 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   

     

                          
                                           ลงชื่อ  ............................................  ผูอํานวยการโรงเรียน 
                                                (  นายพงษอนันต  ธรรมศิริ  ) 
                                                                    สิงหาคม  2558 
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 บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................               
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................     
 
                     

                                                        ลงช่ือ...........................................ผูบันทึก 
                                                                (  นางเบญจมาส  เข็มพงษ  ) 

          สิงหาคม  2558 
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      แบบบันทึกพฤติกรรมและผลงานระหวางเรียน 
ความหมาย 
 1.  ความต้ังใจ  หมายถึง  ความมานะอดทนทํางานจนเสร็จ  (A) 
 2.  ความรวมมือ  หมายถึง  สมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานจนเสร็จ  (A) 
 3.  ความมีวินัย  หมายถึง  ผลงาน  หรือ  การทํางานเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  สวยงาม  
และไดเน้ือหาครบถวน  ทัน  หรือตรงตอเวลา  (A,K) 
 4.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  ผลงานเรียบรอย  สวยงาม  เน้ือหาครบถวน  ภาษาท่ีใช
เหมาะสม  (P-Product,K) 
 5.  การนําเสนอผลงาน  หมายถึง  การพูดอธิบาย  นําเสนอผลงานไดตามลําดับ  และเน้ือหา
ถูกตอง  (P-Process ,K) 
เกณฑการประเมิน 
 4  หมายถึง   ทําไดดีมาก 
 3  หมายถึง   ทําไดดี 
 2  หมายถึง   ทําไดพอใช 
 1  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

เลขที่ ความตั้งใจ 
(4) 

ความรวมมือ 
(4) 

ความมีวินัย 
(4) 

คุณภาพของผลงาน 
(4) 

การนําเสนอผลงาน 
(4) 

รวม   
(20) 

1       
2     
3     
4       
5       
6       

…. …………. …………… ………….. ………………….. …………………….. ……….. 
    
 ลงช่ือ....................................................   
    (............................................) 

                ผูบันทึก 
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