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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยมุงปลูกฝงใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงามในการดําเนินชีวิต 

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มุงม่ันพัฒนาตนเองและสังคม ประกอบอาชีพสุจริต และ

พึ่งตนเองได   มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิด ตัดสินใจและแกปญหา อยาง

รอบคอบมีเหตุผล   มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาของ

วิทยาการตางๆ    มีความสามารถในการส่ือสาร การจัดการ และสามารถใชเทคโนโลยีท่ีจําเปน มี

ทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต และยังมีจุดหมายใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน

การคิด คือ  มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน กลาวคือ มีทักษะการคิด การสราง

ปญญาและทักษะในการดํารงชีวิต มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง แสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูมุง

ทักษะการคิด  (กระทรวง  ศึกษาธิการ, 2544  : 8)   

        หนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูและทักษะดานการสอนคิด 

โดยมุงหวังวาจะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิด การสรางปญญาและทักษะในการดํารงชีวิต                     

มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง แสวงหาความรู เพื่อพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง แตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดานการคิดเปน ทําเปนยังมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับไมพึงพอใจ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงจัดทํา

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดขึ้น 

หลักการและเหตุผล 
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  1.  เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการสงเสริมการสอนคิด ของครูผูสอน ระดับ

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1    

 2.  เพื่อสรางและพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด ของครูผูสอนกลุมสาระ               

การเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา     

 3.  เพื่อทดลองและประเมินผลการใชชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด ของ

ครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

 4.   เพื่อศึกษาผลการนําชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิดไปใช 

                                                             

 

 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- นวัตกรรมการการสงเสริมการสอนคิด คือชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด 

 ของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  จํานวน  1  ชุด 

        -   วิธีการสงเสริมการสอนคิดของครูผสอน 

-   ครูผูสอนไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานการสอนคิด   

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด 

-  ครูผูสอนมีความสามารถดานการสอนคิด  

-  ผูเรียนมีทักษะการคิดสูงข้ึน และเปนพื้นฐานการเรียนรู กลุมสาระอ่ืนสงผลให 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

วัตถประสงค 

 

 

 

 

 

 

    เปาหมาย 
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      ขอบเขตการดําเนินงาน 

    1.    สรางและพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

     2.    สงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยใชชุดฝกอบรมฯ  

     3.   พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 

        ระยะเวลาการดําเนินงาน 
                 ปการศึกษา 2553-2555 

         บทบาทของผูเขารับการสงเสรมิและพัฒนา 
     1.   เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  2  วัน และฝกปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

     2.   ทดสอบความรูกอนและหลังการใชชุดฝกอบรมฯ 

     3.   ศึกษาเอกสารเสริมความรู “ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด”  ท้ัง 6  เลม 

     4.   นําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

     5.   จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสาระการเรียนรูท่ีสอน 

     6.   ศึกษาชุดฝกอบรมฯ เพื่อเพิ่มความสามารถดานสอนสูครูมืออาชีพ 

     7.   แลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรูรวมกันดานการสอนคิด  

     8.  ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

     9.  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการสอนคิด และพัฒนาผูเรียน   
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       ตอนที่  2 

                                                   

                          แนวคิด หลักการพัฒนาสมรรถนะดานการสอนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

      

         สือ่ที่ใชในการสงเสรมิ 

          1.   ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  จํานวน  6  เลม  ดังนี ้

                เลมท่ี 1  คูมือการสงเสริมการสอนคิด   

                เลมท่ี  2  ทักษะการคิด 

                เลมท่ี  3  สอนอยางไรใหคิดเปน 

                เลมท่ี  4  จากหลักสูตรสูแผนการสอน 

                เลมท่ี  5  วัดและประเมินทักษะการคิดอยางไร 

                เลมท่ี  6  แบบฝกเสริมทักษะการคิด 

          2.   Power  point  ประกอบการบรรยายตามกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

          3.   ใบงานกิจกรรม   

                3.1   การวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                        พ.ศ. 2551 

                3.2   การวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด กับสมรรถนะความสามารถดานการคิด 

                3.3   การออกแบบหนวยการเรียนรู 

                3.4   การจัดทําแผนการเรียนรู 

                3.5   การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินทักษะการคิด 

                3.6   การกําหนดเกณฑการประเมินทักษะการคิด  (Rubric  Scroe) 

           4.  เคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธของการสงเสริม ไดแก 

                4.1   แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนคิดของครูผูสอน  

                    4.2   แบบทดสอบระหวางศึกษาชุดฝกอบรมฯ 

                    4.3   แบบทดสอบหลังศึกษาชุดฝกอบรมฯ 

                 4.4   แบบประเมินความสามารถดานการสอนคิดของครูผูสอน 

                 4.5   แบบทดสอบทักษะการคิดของผูเรียน 

                 4.6   แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกอบรมฯ 
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             ขั้นตอนการสงเสริมการสอนคิด 

                 ข้ันการสงเสริมการสอนคิด  ดําเนินการ  3 ข้ันตอน ดังนี้ 

                 ขั้นท่ี 1 Training  คือ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช้ีแจงวิธีการใชชุดฝกอบรมฯและ                   

โดยการศึกษาชุดฝกอบรมฯ แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน สาธิตการสอนคิด ระยะเวลาการฝกอบรม  

2 วัน  การฝกอบรมคร้ังนี้มีหลักสูตร และกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา ส่ือประกอบ 

1 การสงเสริมการสอนคิด

และทักษะการคิด ตาม

หลักสูตรฯ  ระดับประถม 

ศึกษา 

บรรยาย 105 นาที - ชุดฝกฯ เลมท่ี 1  

-ใบกจิกรรม 

- Power point   

2 สอนอยางไรใหคิดเปน 

จากหลักสูตรสูการสอนคิด 

บรรยายและ

ฝกปฏิบัติ 

90 นาที - ชุดฝกฯ เลมท่ี 2 ,3    

- ใบกจิกรรม 

- Power point   

3 การออกแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิด และการจัดกิจกรรม

ฝกทักษะการคิด 

บรรยายและ

ฝกปฏิบัติ 

105 นาที - Power point   

- ชุดฝกฯ เลมท่ี 4,6       

4 การวัดและประเมิน 

ทักษะการคิด  

ฝกปฏิบัติ                  

งานกลุม 

210 นาที - ชุดฝกฯ เลม 5,6 

-ใบกจิกรรม 

5 สาธิตการจัดกจิกรรม 

การเรียนรูท่ีพฒันา 

ทักษะการคิด 

ฝกปฏิบัติ 

งานกลุม 

135 นาที - เอกสารประกอบ

กิจกรรม 

6 การอภิปรายสรุปองค

ความรูรวมกนั 

ฝกปฏิบัติ 60 นาที เอกสารประกอบ             

การอบรม 

รวมเวลา 705 นาที  หรือ 11.55  ชั่วโมง 
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หลักการดําเนินการฝกอบรมดวยตนเอง 

            มอบชุดฝกอบรมฯ ใหครูนําไปใชศึกษาและใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

     การสอนคิดของตน และพัฒนาทักษะการคิดใหกับผูเรียนตอไป 

           ขั้นท่ี 2  Self-study Manual  คือ   การศึกษาและพัฒนาตนเอง เปนรายบุคคลหรือรายกลุม                      

โดยศึกษาจากชุดฝกอบรมฯ  เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

           ขั้นท่ี  3   Multiple Supervision  คือ  วิธีการนิเทศแบบผสม  ไดแก  

                1.   การนิเทศแบบเยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมดานการสอนคิด 

                2.  การนิเทศทางไกลดวยเอกสาร โทรศัพท  และการนิเทศดวยระบบส่ือสาร 

 อิเลคทรอนิกส (e-Supervision หรือ m-Supervision)   
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        ข้ันตอนการสงเสริมการสอนคิด  ของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  

สามารถสรุปเปนแผนภาพได  ดังแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

          

                                                                                             ไมเขาใจ 

           

                                                                            เขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
(Self-study Manual) 

 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(Training) 

ครูปฏิบัติการสอน(ตอ) 

การสงเสริม

การสอนคิด 

ครูปฏิบตัิการสอน 
ในภาวะปกต ิ

 

 

ศึกษาชุด              

ฝกอบรมฯ 

 

นิเทศ ติดตาม                 

แบบผสม 

(Multiple 

Supervision)   
 

ประเมินผลการสอนคิด 

ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การสอนคิด 

ความสามารถ

ดานการสอนคิด 

ทักษะการคิด

ของนักเรียน 

 

เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการสงเสริม 

ความพึงพอใจ 

ตอชุดฝกอบรมฯ 
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เลมท่ี 1  คูมือการสงเสริมการสอนคิด  มีเนื้อหาประกอบดวย  

- หลักการเหตุผล หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด ข้ันตอนการสงเสริม 

การสอนคิด และเคร่ืองมือท่ีใชในการสงเสริม 

เลมท่ี 2  ทักษะการคิด  เนื้อหาสาระประกอบดวย  

- ความหมาย องคประกอบ และประเภทของทักษะการคิดท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 

และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  2551 

เลมท่ี 3  สอนอยางไรใหคิดเปน  เนื้อหาสาระประกอบดวย   

- เทคนิควิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

เลมท่ี  4  จากหลักสูตรสูแผนการสอน  เนื้อหาสาระประกอบดวย  

- การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด การจัดทําหนวยการเรียนรู  

การออกแบบการเรียนรู  และตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด   

เลมท่ี  5  วัดและประเมินทักษะการคิดอยางไร  เนื้อหาสาระประกอบดวย  

- หลักการ วิธีการวัดและประเมินทักษะการคิด พรอมตัวอยาง 

เลมท่ี  6  แบบเสริมทักษะการคิด  ประกอบดวย   

- กิจกรรมการเสริมทักษะการคิด  ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 

- แบบฝกทักษะการคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 

 

 

 

 

                    การสงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  เปนการสงเสริมสนับสนุน เพิ่มพูนความรู

ความสามารถและทักษะในดานการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  โดยใชชุดฝกอบรมฯ เปนหลัก  ซ่ึงมี

โครงสรางและมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    หนวยที่  2  
     รายละเอียดของการฝกอบรมฯ 

โครงสรางของชุดฝกอบรมฯ 
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 การศึกษาชุดฝกอบรมฯ   ผูอบรมควรดําเนนิการตามข้ันตอน  ดังนี ้

1.  ตรวจสอบเอกสารชุดฝกอบรมฯ ใหครบถวน ซ่ึงมีจํานวน  6  เลม  

 2.  กอนศึกษาชุดฝกอบรมฯ  ขอใหผูอบรมประเมินตนเองดวยแบบสอบกอนศึกษา  (Pre-test)  

เพื่อวัดความรูพื้นฐานความรูของทาน 

 4.  ศึกษาบทเรียนแตละบทของแตละเลมอยางตั้งใจและละเอียดทุกข้ันตอน แลวทํากิจกรรม

ทายบททุกกิจกรรมเพื่อทบทวนความรูความเขาใจ 

 5.  เม่ือศึกษาเนื้อหาจบแลว ใหประเมินตนเองหลังศึกษา (Post-test)  เพื่อเปนการตรวจสอบ

ความกาวหนาของของทาน ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 80  ขอใหกลับไปทบทวนความรูเพ่ิมเติมแลว

ทดสอบอีกคร้ังจนกวาจะไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 80   จึงผานเกณฑการประเมิน 

 6.  นําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการศึกษาชุดฝกอบรมฯ ไปพัฒนาหนวยการเรียนรูและ

แผนจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด  สรางส่ือนวัตกรรม  และเคร่ืองมือวัดประเมินทักษะการคิด  

               7.  จัดการกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด ประเมินตนเอง  ประเมินความสามารถ      

ในดานการคิดของผูเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 

   8.  แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางผูอบรม โดยการจัดการความรู  (KM)  ดวยวิธีการ

ท่ีเหมาะสมเปนระยะๆ เชน การพบปะกันในกลุมยอยหรือทาง web side 

   9.  ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด  ประเมินการเรียนรู และความสามารถ    

ดานการคิดของผูเรียนหลังเรียน  

 10.  เม่ือศึกษาชุดฝกอบรมฯครบทุกเลม  ผูอบรมประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกอบรมฯ  

เพื่อผูเขียนนําขอมูลไปพัฒนาชุดฝกอบรมฯ ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

               11.  ผูวิจัยและคณะศึกษานิเทศกดําเนินการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการจัด 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางตอเนื่อง  

               12.  ผูศึกษาพัฒนาเทคนิคการสอนของตนเองสูครูมืออาชีพ 

 

 

ขัน้ตอนการศึกษาชุดฝกอบรมฯ 
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 จากข้ันตอนการศึกษาชุดฝกอบรมฯ   สามารถสรุปไดดังแผนภาพท่ี   2  ดังนี ้

 

 

แผนภาพท่ี  1  ขั้นตอนการศึกษาชุดฝกอบรมฯ 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอบรมเขารับการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการและรับชุดฝกอบรมฯ 

 

ทดสอบกอนศึกษาชุดฝกอบรมฯ 

 

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ฝกปฎิบัติ 

และทดสอบหลังอบรม 

 

ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

ครูศึกษาชุดฝกอบรมฯ  พัฒนาแผน                       

การเรียนรู สื่อ เครื่องมือวัดประเมินผล 

 

 ครูแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนั  ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
      แลวปรับปรุง/พัฒนาการสอน ส่ือ/นวัตกรรม 

ครูศึกษาชุดฝกอบรมฯ  พัฒนาแผน                      

การเรียนรู สื่อ เครื่องมือวัดประเมินผล 

 

ครูมีความรู และมีความสามารถดานการสอนคิด  

ผูเรียนมีทักษะการคิดสูงข้ึน 

 

ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

 

ศึกษานิเทศก 

นิเทศ ติดตาม  

สงเสริม และ 

ประเมินผล 
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            เง่ือนไขความสําเร็จของการพัฒนาการสอนคิดของครูผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              การสงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน  จะประสบความสําเร็จมากนอยเพยีงใด   

   มีเงื่อนไขความสําเร็จสรุปได  6 ประการดังนี ้

1.   ผูอบรมทุกคนตองเปดใจ ตั้งใจ รับฟง เรียนรู  แลกเปล่ียนประสบการณ และ 

   ลงมือฝกปฏิบัติในทุกกิจกรรมตามโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม 

2.  กิจกรรมการฝกอบรมตองการสงเสริมใหมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางวิทยากร และ 

   ผูอบรม  เพื่อนท่ีเขารับการฝกอบรมดวยกัน และสรางบรรยากาศของกิจกรรมการพัฒนา   

   ท่ีมีเหตุผลในการอภิปราย รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

3.  วิทยากรตองสนับสนุน กระตุน ยั่วยุ ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู  

   สรางและสรุปองคความรูรวมกัน  

4.   ผูอบรมตองศึกษาชุดฝกอบรมฯ  ครบทุกเนื้อหาและทํากิจกรรมท่ีกําหนดทุกคร้ัง 

   เพื่อใหผูอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบัติใหเขาใจอยางชัดเจน 

5.   เนื่องจากระยะเวลาในการฝกอบรมตลอดหลักสูตรจะตองใชเวลาในการพัฒนา 

   เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ผูอบรมควรตองมีความเพียรพยายามศึกษาทําความเขาใจในเนื้อหา 

   กิจกรรมและนําไปสูการปฏิบัติการสอนในภาวะปกติ  หากมีปญหาควรแลกเปล่ียนเรียนรู 

   รวมกันระหวางผูอบรม และวิทยากร 

6.  ควรใชชุดฝกอบรมฯ  เปนส่ือในการศึกษาทําความเขาใจทุกคร้ังท่ีเกิดความไมชัดเจน 

   ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หากศึกษาแลวยังไมชัดเจนควรรับการนิเทศ  แนะคําปรึกษา (Coaching)  

    จากเพื่อนท่ีเขารวมกิจกรรม หรือศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสมกับชวงเวลาและ 

   วิธีการนิเทศท่ีกําหนดรวมกัน 

 



 

    เสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา       
      เลมที่ 1 คูมือการสงเสริมการสอนคิด                                                                         
 
 

12 

   

หนวยที่  3 

 

                                  ขั้นตอนการประเมินความสามารถดานการสอนคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การสงเสริมการสอนคิดของครูผูสอน กําหนดใหผูอบรมนําองคความรูท่ีไดรับไปใชในการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระยะเวลา 1 ภาคเรียน  

โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะทําการประเมินดานการสอนคิดของ

ครูผูสอน  โดยประเมินเปนระยะๆ ตามข้ันตอนการพัฒนา  ดังนี ้

  ระยะท่ี 1 ประเมินกอนและหลังการพัฒนา คือการฝกอบรม (Training)  ทําการศึกษาชุดฝก

อบรมฯ คือวันแรก  ของการเขารับการฝกอบรมดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

  ระยะท่ี 2  ประเมินระหวางปฏิบัติการสอนเม่ือครูผูสอนศึกษาชุดฝกอบรมฯ  แลวนําความรู  

ความเขาใจจากศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในภาวะปกติ 

ศึกษานิเทศกนิเทศ ติดตาม ใหคําแนะนําเพ่ือใหขวัญกําลังใจ และสรางความม่ันใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      ระยะท่ี 3 หลังการพัฒนา  ครูผูสอนแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  ศึกษานิเทศกและผูบริหาร

โรงเรียนนิเทศ ช้ีแนะ ครูผูสอนปรับปรุงและพัฒนากจิกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

ครบ 1 ภาคเรียน  โดยประเมินผลลัพทท่ีไดจากการสงเสริมการสอนคิด ดงท่ีกลาวไปแลว 
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      เครื่องมอืที่ใชในการประเมินความสามารถดานการสอนคิด 

 

ฉบับท่ี  1 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอนคิดของครูผูสอน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  กอนและหลังการใชชุดฝกอบรมฯ   

 

    คําชี้แจง     

          1.   แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบความรูความเขาใจของครูผูสอนกอนและหลังการศึกษา 

                ชุดฝกอบรม ฯ     มีจํานวน 30 ขอ   ขอละ 1 คะแนน           ใชเวลา  60 นาที 

           2.  จงกาเคร่ืองหมายกากบาท  ทับตัวอักษร ก  ข  ค หรือ ง หนาขอท่ีเห็นวาถูกท่ีสุดเพียง 

                ขอเดียว 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

   1.    ขอใดเปนความหมายของการคิด                                                       

          ก.   การแสดงออกของพฤติกรรม    ข.   ความสามารถของสมองซีกซาย 

          ค.   กระบวนการทํางานของสมอง    ง.   การขยายความและการสรุปความ 

   2.    ทักษะการสังเกตเปนทักษะการคิดระดับใด                                      

          ก.   ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน           ข.   ทักษะการคิดท่ีเปนแกน       

          ค.   ทักษะการคิดข้ันสูง       ง.    ทักษะการส่ือสาร 

   3.    การคิดทํานายส่ิงตาง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต เปนทักษะการคิดระดับใด                

          ก.   ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน           ข.   ทักษะการคิดท่ีเปนแกน       

          ค.   ทักษะการคิดขั้นสูง       ง.    ทักษะการส่ือสาร 

   4.    ความสามารถในการนาํความรูท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ ท่ีเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีไปคาดคะเน 

          คําตอบ เปนทักษะการคิดแบบใด 

          ก.   ทักษะการทําใหกระจาง     ข.   ทักษะการพยากรณ 

          ค.   ทักษะการนําความรูไปใช     ง.   ทักษะการประยุกตใช 

   5.    การคิดท่ีผานการประเมินอยางรอบครอบ  มีเหตุผลเช่ือถือได  เปนกระบวนการคิดขอใด   

          ก.   กระบวนการคิดแกปญหา     ข.   กระบวนการคิดตัดสินใจ 

          ค.   กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค   ง.   กระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ 



 

    เสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา       
      เลมที่ 1 คูมือการสงเสริมการสอนคิด                                                                         
 
 

14 

 

   6 .   การสรางแรงเสริมใหกับผูเรียนทุกคร้ังท่ีผูเรียนตอบคําถาม  มีความสําคัญอยางไร       

          ก.   กระตุนใหคิดมากๆ        ข.   การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          ค.   การสรางบรรยากาศในการคิด   ง.   การสรางความสัมพันธท่ีดี 

   7.   การจับใจความสําคัญของเร่ืองท่ีตองการสรุปแลวนํามาเรียบเรียงใหกระชับ เปนทักษะใด 

          ก.   ทักษะการเช่ือมโยง       ข.   ทักษะจัดหมวดหมู 

          ค.  ทักษะการสรุปยอ               ง.   ทักษะการทําความกระจาง       

   8.   การคิดท่ีทําใหไดความคิดท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม และเปนประโยชนระยะยาว 

          เปนลักษณะการคิดใด 

          ก.   คิดหลากหลาย            ข.   คิดละเอียด                      

          ค.   คิดถูกทาง        ง.   คิดไกล                 

  9 .    กระบวนการคิดชนดิใดท่ีมีการลําดบัข้ันตอนชัดเจน                          

          ก.   การคิดแกปญหา         ข.   การคิดวิเคราะห               

          ค.   การคิดสรางสรรค      ง.   การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 10.   การเรียนรู เร่ือง”สาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน” ควรใชผังมโนทัศนแบบใด             

         ก.   แบบข้ันบันได              ข.   แบบผงัความคิด              

         ค.   แบบแสดงความสัมพันธ         ง.   แบบวงจรหรือวัฏจักร     

11.    กิจกรรมการเรียนรูท่ีครูใหนักเรียนฟงเพลง   แลวแยกแยะขอมูลพรอมท้ังสรุปขอคิด 

         ท่ีไดจากเพลงเปนกิจกรรมการฝกทักษะอะไร                                 

         ก.   ทักษะการคิดวิเคราะห        ข.   ทักษะการคิดสังเคราะห    

         ค.   ทักษะการคิดเชิงเหตุผล            ง.   ทักษะการคิดแกปญหา              

12.   “สามารถวิเคราะหขอมูลและเลือกขอมูลท่ีจะนําไปใชในการคิดได” เปนพฤติกรรมบงช้ี 

        ของการคิดประเภทใด 

        ก.   คําถามการคิดวิเคราะห        ข.   คําถามการคิดสังเคราะห    

        ค.   คําถามการคิดแกปญหา     ง.   คําถามการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

13. “ในภาพนัน้ประกอบดวยส่ิงใดบาง”  คําถามนี้เปนคําถามท่ีพัฒนาทักษะใด 

       ก.   ทักษะการสํารวจ             ข.   ทักษะการประเมินคา      

       ค.   ทักษะการตีความ               ง.   ทักษะการสังเคราะห 
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14.  “สามารถใชหลักเหตุผลในการพจิารณาทางเลือก/ลงความเหน็ได”  เปนตัวบงช้ีของการคิด 

       ประเภทใด 

       ก.   การคิดวิเคราะห              ข.   การคิดวิจารณญาณ       

       ค.   การคิดสรางสรรค                ง.   การคิดแกปญหา      

15.   ขอใดเปนคําถามแบบหมวกสีแดง ตามทฤษฎี หมวก  6 ใบของ Edward  de Bono 

       ก.   ฉันคิดวางานของฉันตองไมสําเร็จใชไหม  ข.   เร่ืองนี้มีจดุออนอยูตรงไหน 

       ค.   ขอดขีองการเล้ียงปลาสวยงามคืออะไร   ง.   นอกจากวธีินี้แลวสามารถใชวิธีใดอีก      

16.  การเรียงลําดับวงจรชีวิตมนุษยจากเด็กไปหาแก  ควรใชผังมโนทัศนแบบใด 

       ก.   แบบวงจรวัฏจกัร              ข.   แบบข้ันบันได        

       ค.   แบบเปรียบเทียบเรียงลําดับ      ง.   แบบจําแนกรายละเอียด   

17.   ถาคุณครูตองการสอนใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายใชปญญาในการคิด 

        หาเหตุผล  ควรจัดการเรียนรูแบบใด 

        ก.   แบบสาธิต                    ข.   แบบสืบคน          

        ค.   แบบอภิปราย                  ง.   แบบกรณศึีกษา         

18.  ขอใดเปนคําถามท่ีพัฒนาการคิดสรางสรรค                           

        ก.   นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูเร่ืองใด     ข.   หลังจากฝนตกอะไรจะเกิดขึ้น 

        ค.   เคร่ืองบินสรางจากวัสดุอะไรบาง    ง.   ถาไมมียางลบนักเรียนจะทําอยางไร 

 

ใหคุณครูอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม  ขอ  19 -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู  5  ข้ันตอน 

ข้ันท่ี  1   นักเรียนเสนอปญหา 

ข้ันท่ี  2   ระดมความคิดเกีย่วกับปญหา ระบุปญหาใหชัดเจน 

ข้ันท่ี  3   เสนอปญหาหรือประเด็นท่ีตองการเรียนรู 

ข้ันท่ี  4   จัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีศึกษา 

ข้ันท่ี  5   สรุปความรู  เช่ือมโยงความคิดใหมกับความคิดเห็น 
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19.  กระบวนการเรียนรูดังกลาวเปนกระบวนการเรียนรูแบบใด 

        ก.   แบบ PBL                  ข.   แบบแกปญหา         

        ค.  แบบอภิปราย             ง.   แบบใชปญหาเปนฐาน        

20.  ในข้ันตอนกระบวนการเรียนรูดังกลาวครูควรแสดงบทบาทอยางไร 

        ก.   ครูเปนผูบรรยายเนือ้หาและแนะวธีิการแกปญหา    

        ข.   แบงนักเรียนเปนผูฟงผูปฏิบัติโดยครูเปนผูช้ีแนะ 

        ค.   ครูเปนผูแนะนาํใหการสนับสนุนการคิดของนักเรียน  

        ง.   ครูเปนท่ีปรึกษาและสรุปองคความรูให 

21.  ในข้ันตอนการเรียนรูท้ัง  5  ข้ัน  สามารถสรุปไดอยางไร                           

        ก.   การเรียนรูตองเร่ิมตนท่ีปญหา    

        ข.   การเรียนรูตองมีการอภิปราย 

        ค.  ความรูจะเกดิข้ึนไดตองไดรับการแนะนําจากครู        

        ง.   ความรูใหมจะเกิดขึ้นไดตองเรียนรูดวยตนเอง 

22.   การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับใดท่ีเปนท้ังทางการและไมเปนทางการ 

        ก.   ระดับชั้นเรียน               ข.   ระดับสถานศึกษา           

        ค.   ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา       ง.   ระดับชาติ                       

 23.  การประเมินความสามารถในการตั้งคําถาม ตอบคําถามเชิงเหตุผล เปนการประเมินทักษะใด 

        ก.   ทักษะการส่ือสาร         ข.   ทักษะการใหเหตุผล               

        ค.   ทักษะการเช่ือมโยงความรู      ง.   ทักษะความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

24.  การใชความรูเชิงมโนทัศน เพื่อสรางองคความรูใหม  เปนทักษะใด                     

       ก.   ทักษะการเช่ือมโยงความรู      ข.   ทักษะการประยุกตใชความรู  

       ค.   ทักษะการคิดริเร่ิมสรางสรรค                 ง.   ทักษะเชิงมโนทัศนและการสังเคราะห 

25.  การใชเทคโนโลยีออกแบบส่ิงประดษิฐ เปนกระบวนการเรียนรูในทักษะใด             

       ก.   ทักษะการคิดแกปญหา           ข.   ทักษะการคิดสรางสรรค    

       ค.   ทักษะการนําความรูไปใช           ง.   ทักษะการประยุกตใช          

26.  การประเมินท่ีสะทอนใหเห็นถึงการเรียนการสอน คือขอใด                          

       ก.   การประเมินโดยใชแบบทดสอบ     ข.   การประเมินตนเองของนกัเรียน    

       ค.   การประเมินตามสภาพจริง         ง.   การประเมินช้ินงาน          
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27.  เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการประเมินภาคปฏิบัติ                                

       ก.   แบบจดบันทึก               ข.   แบบมาตราสวนประมาณคา             

       ค.   แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ      ง.   แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

28.  ขอใดไมใชคุณลักษณะสําคัญของการประเมินแฟมสะสมงาน                            

       ก.   เปนการบูรณาการการเรียนรู                 

       ข.   ครูเปนผูกําหนดจุดประสงคการเรียนรู         

       ค.   เปนการประเมินท่ีเกิดข้ึนไดทุกขณะ   

       ง.   ใชขอมูลท่ีหลากหลายเช่ือถือไดในการตัดสินใจ 

    29.   ในขณะท่ีนักเรียนกําลังประดิษฐส่ิงของ ช้ินงาน  ครูควรใชวิธีการประเมินแบบใด             

              ก.   การสังเกต                ข.   การจดบันทึกผล                     

              ค.   การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบิัต ิ   ง.   การสัมภาษณ สอบถามการปฏิบัติงาน  

    30.   เม่ือนักเรียนนําผลงานส่ิงประดิษฐมาสงครูควรใชเคร่ืองมืออะไรวัดและประเมินช้ินงาน     

             ก.   แบบจดบันทึกการปฏิบัติงาน    ข.   แบบจดบันทึกการสังเกตพฤติกรรม           

             ค.   แบบจดบันทึกการใหคะแนน    ง.   แบบสํารวจรายการปฏิบัติงาน  

 

..................................................................................... 
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ฉบับท่ี  2 

แบบประเมินความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนคิด  ของครูผูสอน 

ช่ือครูผูสอน......................... โรงเรียน............................................................... 

ประเมินคร้ังท่ี..............         วันท่ี............เดอืน...................... พ.ศ........................... 

------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินการจัดการเรียนรู  โดยการสังเกตการสอนและ 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน ท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

2. แบบประเมินฉบับนี้  เปนแบบสังเกตการปฏิบัติการสอนในขณะท่ีครูสอน ท่ีครอบคลุม 

พฤติกรรม  5  ดาน คือ การวเิคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรฯ การออกแบบการจัดการเรียนรู  

การใชส่ือและแหลงเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพฒันาทักษะการคิด และการวดัประเมินผลการ

เรียนรู   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มีจํานวน 20  ขอ   

 

                โดยกําหนดคาระดบัคุณภาพ  4  ระดับ  ดังนี้ 

  ระดับ    4         หมายถึง      มีการปฏิบัติไดถูกตองและมีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด      

  ระดับ    3         หมายถึง      มีการปฏิบัติไดถูกตองและมีคุณภาพระดบัมาก    

  ระดับ    2         หมายถึง      มีการปฏิบัติไดถูกตองและมีคุณภาพระดบัปานกลาง  

  ระดับ    1         หมายถึง      มีการปฏิบัติไดถูกตองและมีคุณภาพระดบันอย  

3. ขอใหทานผูประเมินทําเคร่ืองหมายถูก () ลงในชองระดับคุณภาพการปฏิบัติการสอน 

ท่ีตรงกับความคิดเห็นท่ีเปนจริงท่ีสุด   

 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
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ขอ 

ท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัด      

1 มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน                      

ดานทักษะการคิด  คุณลักษณะอันพึงประสงค เช่ือมโยงกัน 

อยางเหมาะสม 

     

2 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด                  

มคีวามเช่ือมโยงสอดคลองกัน 

     

3 กําหนดสาระการเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญและ 

ความคิดรวบยอด 

     

การออกแบบการจัดการเรียนรู        

4 หนวยการเรียนรูเช่ือมโยงกันระหวางมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญความคิด รวบยอด และสาระการเรียนรู 

     

5 องคประกอบของแผนจัดการเรียนรูครบถวนและสอดคลองกับ

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

     

6 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการคิดดวยวิธีการ 

ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับประเภทของการคิด 

     

7 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมกําหนดกิจกรรมการเรียนรู      

8 สื่อและแหลงเรียนรูสอดคลอง กับเน้ือหาและกิจกรรม       

9 ใชสื่อและแหลงเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการและ 

ความสนใจของผูเรียน 

     

10 มกีารประเมินการใชสื่อ และแหลงเรียนรูกอนและหลังใช       

11 จัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะการคิด      

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด      

12 มีการสรางสถานการณในการเรียนรูเพื่อฝกใหคิดวิเคราะห      

13 จัดกิจกรรมโดยมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะการคิดเสมอ      

14 กิจกรรมการเรียนรูทีส่ามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน      

15 จัดกิจกรรมการสอนเน้ือหารวมกับการฝกคิด      

16 เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเสมอ 
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ขอ 

ท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับการปฏบิัต ิ

5 4 3 2 1 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู      

17 มีการวัดประเมินสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดและกิจกรรม      

18 มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย      

19 ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนทักษะการคิด      

20 นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน 

และพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู 
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ฉบับท่ี  3 

แบบประเมินทักษะการคิดของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีจํานวน   30  ขอ  ขอละ 1 คะแนน 

ใชเวลา  1.30  ช่ัวโมง 

2. ใหนกัเรียนกาเคร่ืองหมาย  กากบาท ()  ลงในกระดาษคําตอบ ในขอท่ีเห็นวาถูกท่ีสุด 

      เพียงขอเดยีว  

3. เม่ือนักเรียนทําเสร็จเรียบรอยแลวสงกระดาษคําตอบพรอมแบบทดสอบ  หามขีด เขยีน หรือทํา

เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบเด็ดขาด 

 

  

 

ตัวอยาง    ใหนักเรียนอานขอความนี้  แลวตอบคําถามขอ 00 

 

 

 

ขอ  001   “แมปง”  ในขอความนี้เปนช่ือของอะไร             

ก   รานคา 

ข   โรงแรม    

ค    แมน้ํา   

ง     ช่ือคน 

                                                                    กระดาษคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

ขอ ก ข ค ง 

001     

     แคท้ิงคนละชิ้น     แมปงก็ส้ินแลว 
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แบบทดสอบ   

1.   ขอใดมีพยญัชนะตนเปนอักษรสูงท้ังหมด 

      ก.  โรคภัย    ไขหวดั      ข.   เชามืด      ปใหม 

      ค.   ศีรษะ       หองสีขาว     ง.   สาวสวย   รําพึง 

2.   ขอใดมีพยญัชนะตนเปนอักษรกลางท้ังหมด 

      ก.   อดออม     พุทรา      ข.   ฎีกา           บัวตอง 

      ค.   แกงไก       ผาใบ      ง.   ยางลบ       สวดมนต 

3.   “เลือกปลาดุกทําหอหมก”  คําใดอานออกเสียงตัวสะกดเหมือนคําวา หมก และ ดกุ 

      ก.   จันทร         ข.   พุธ 

      ค.   ศุกร          ง.   เสาร 

ขอ   4-5  จงวิเคราะหคําท่ีกําหนดใหในขอใดมีความสัมพนัธเชิงเหตุผล “ประเภทสวนยอย : สวนรวม”                       

4.   เงิน  :  ธนาคาร  หนังสือ  :  ? 

     ก.   กระเปา           ข.   หองสมุด       

     ค.   นักเรียน         ง.   ช้ันวาง 

5.   จมูก   :   รางกาย  ดอกไม  :  ? 

ก.   พวงมาลัย        ข.  ไหวพระ   

ค.   หญิงสาว        ง.   แมลง 

6.   หมอน     ท่ีนอน     ผาหม    ผาปูท่ีนอน  ท่ีนอน    คําท่ีกําหนดใหนี้มีความสัมพนัธกันอยางไร?          

      ก.    ทุกคนตองใช       ข.   ทําจากพืชเหมือนกนั 

      ค.     ทุกคนชอบใช      ง.    เปนเคร่ืองใชสําหรับนอน 

 

อานขอความ แลวตอบคําถามขอ 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

                 “เดือนกวาแลวท่ีฉันนัง่ๆ นอนๆ อยูบนเตียงคนปวย แถมมีแวววา 

           จะพิการเดินไมไดตลอดชีวิต สาเหตเุพราะคนขับรถบัสเมายาบา  

           ขับรถมาชนรถรับสงนักเรียนดานท่ีฉันโดยสารมาอยางจัง รถพังยับเยนิ” 
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6.   สาเหตุท่ีทําใหฉันกลายเปนคนปวย คือขอใด 

      ก.   รถคว่ํา         ข.   ตกรถบัส 

      ค.   เดินขามถนน       ง.   คนเมายาบาขับรถชนรถรับสงนักเรียน 

7.  ขอใดกลาวถูกตอง 

       ก.   ยาบาทําใหแข็งแรง     ข.   ยาบาหาซ้ืองาย 

       ค.   ยาบาเปนยาเสพติด     ง.   เม่ือปวยตองกินยาบา 

 

อานขอความท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามขอ  8-9 

 

                 กรงนกแขวนอยูหนาระเบียงบาน   ในกรงมีนกเขาแสนสวยอยูหนึ่งตัว  มันโกงคอ 

            ขันเสียงดงั ไพเราะมาก  เจาแมวจอมซนไดยนิเสียงนกเขา  เจาแมว........................... 

 

8.   ใหนกัเรียนจินตนาการวาเหตุการณตอไปจะเปนอยางไร? 

        ก.    แหงนมองแลวเดินไป       ข.   นั่งมอง แลวคิดวาจะทําไงดีนะ 

        ค.    ไมสนใจแลวเดนิผานไป       ง.    ปนขึ้นไปแลวตระปรบนกเขาในกรง 

9.   นักเรียนจะตั้งช่ือเร่ืองนีว้าอยางไร? 

        ก.    นกเขาขันคู            ข.   แมวแสนดุ 

        ค.    แมวเหมียวแสนซ่ือ      ง.    แมวเหมียวจอมซน 

 

อานนิทานท่ีกําหนดให แลวตอบคําถามขอ  10--12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกกระจิบตัวหนึ่งขาหักเพราะถูกเด็กๆในหมูบานไลยงิจนไมสามารถบนิได  

กลาเด็กนอยผูยากจนผานมาเห็นเขาจึงเอาขาวเปลือกท่ีตนพึ่งจะนวดเสร็จ ใหกินและรักษา

บาดแผลให เม่ือนกกระจิบหายดี จึงบอกกับเด็กนอยวา “หากทานมีเร่ืองเดือดรอนประการใด 

ขอใหรองเรียกขา ขาจะมาหาทันที” แลวนกก็บินจากไป 

คร้ันมาวันหนึง่แมของกลาเกิดปวยหนักและไมมีเงินไปหาหมอ กลาจึงหมดหนทาง              

ท่ีจะชวยแม แตก็หวนคิดถึงคําพูดของนกกระจิบได กลาจึงรองเรียก และนกกระจิบก็มาทันที 

นกกระจิบทราบเร่ืองจึงออกไขทองคําใหกลาถึง  5 ฟอง เพื่อไปรักษาแม ตั้งแตนั้นมาฐานะทาง

บานของกลาก็ดีขึ้นเร่ือยๆ จนเปนเศรษฐีในหมูบาน 
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10.   ทําไมนกกระจิบถึงบินไมได 

        ก.   ถูกเด็กกล่ันแกลง      ข.   เหนื่อยไมมีแรง 

        ค.   ปกหกั         ง.   หลงทาง 

11.   จากเร่ืองนกกระจิบมีนสัิยอยางไร 

        ก.   หนาซ่ือใจคด       ข.   กลับกลอก โกหก 

        ค.   กตัญูรูคุณ       ง.   ทําคุณบูชาโทษ 

12.   ขอคิดของนิทานเร่ืองนีต้รงกับสํานวนใด 

         ก.   กงเกวียน กําเกวยีน     ข.   น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา 

         ค.   คนดีผีคุม        ง.   ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

 

อานขอความนี้แลวตอบคําถาม  ขอ  13 – 14 

 

         ฝนเม็ดเม็ดฝน   น้ําลนลนน้าํ 

         ย่ําเดินเดินย่ํา   โคลนดําดําโคลน 

         ไมตนตนไม   โพนไกลไกลโพน 

         โอนเอนเอนโอน   ลมโคนโคนลม 

 

13.   เม่ืออานบทรอยกรองนี้แลวนกัเรียนรูสึกอยางไร 

        ก. ไมรูสึกเลย         ข. หนาว เย็น 

        ค.  รางกายเปยกปอน              ง.  เปยก เดินลําบาก นากลัว 

14.   ในบทรอยกรองนี้กลาวถึงเหตุการณอะไรบาง 

        ก.  ความลําบาก        ข. การเดินทาง 

        ค.  ฝนตกหนักลมแรง       ง.  ฝนตกและฟามืด 

15.   สํานวนในขอใดเปนส่ิงท่ีควรกระทํา 

ก. เอามือซุกหีบ        ข.   หาเหาใสหัว 

        ค.  เก็บเบี้ยใตถุนราน       ง.   แกวงเทาหาเส้ียน 

16.  สํานวนในขอใดเกี่ยวของกับการพูด 

       ก.  น้ําข้ึนใหรีบตัก       ข.   น้ํานิ่งไหลลึก 

       ค.  น้ําลดตอผุด        ง.   น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง 
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                    “โบราณวาน้าํพึง่เรือเสือพึ่งปา         นกพึ่งฟาปลาพึง่หนองคอยของเก่ียว 

                      ไมมีใครจะอยูเพียงผูเดียว               ตองยดึเหนี่ยวพึ่งพาอาศัยกัน” 

 

17.  บทประพนัธนี้สอนในเร่ืองใด 

       ก.  ใหพึ่งตนเอง        ข.  ใหชวยเหลือตนเอง 

       ค.   ใหอยูอยางมีศักดิ์ศรี       ง.   ใหมีน้ําใจไมตรีตอกัน 

 

                                            ดูภาพนี้แลวตอบคําถามขอ  17-18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   นักเรียนคิดวาตอไปจะเกิดเหตุการณอยางไร? 

        ก.    เด็กสองคนตองจะเอกันแน      ข.   เด็กสองคนจะกอดกนั 

        ค.    เด็กสองคนจะตองทะเลาะกนั     ง.    เด็กสองคนจะตองชนกัน 

 

19.   สํานวนในขอใดเปนส่ิงท่ีควรกระทํา 

ข. เอามือซุกหีบ        ข.   หาเหาใสหัว 

        ค.  เก็บเบี้ยใตถุนราน       ง.   แกวงเทาหาเส้ียน 

20.  “เพราะพากเพียรชอบท่ีมีกําลัง เปนท่ีตั้งตนรอดตลอดเอย”   การกระทําของใครสอดคลอง 

        กับคําวา “พากเพยีร” 

        ก.  ตูนดูโทรทัศนเปนประจํา      

   ข.   ตายพูดโทรศัพทกับเพือ่น 

        ค.  ตอนนั่งอานหนังสือการตูนจนหลับไป        

        ง.   ตอดทํารายงานท่ีครูมอบหมายอยางไมยอทอ 
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21.   “ดาวประกายพรึกหรือดาวรุง   เปนดวงดาวท่ีสวางสุกใสท่ีสุดในทองฟายามราตรี  

        ซ่ึงเราจะมองเห็นไดทางทิศตะวนัออกยามรุง” 

        ก.  ดาวประกายพรึก      ข.  ดาวท่ีสวางสุกใส 

        ค.  ทองฟายามคํ่าคืน      ง.  ทองฟาทางทิศตะวนัออก 

22.   เม่ือนักเรียนไปรวมงานศพพอของเพือ่น นักเรียนควรพูดแสดงความเสียใจตามขอใด 

        จึงจะเหมาะสม 

        ก.   เสียใจดวยนะ ทําใจใหเขมแข็งไว   

        ข.   เสียใจดวยนะ เวรกรรมของเธอจริงๆ 

        ค.   เสียใจดวยนะ ถึงอยางไรพอเธอกต็ายไปแลวเสียใจดวยนะ  

        ง.   ถึงอยางไรพอเธอก็ไมฟนมาแน 

23.   สํานวนในขอใดมีความหมายเกี่ยวกับความพยายาม 

        ก.  จับปลาสองมือ       ข.  ฝนท่ังใหเปนเข็ม 

        ค.  งมเข็มในมหาสมุทร     ง.  ชาๆ ไดพราเลมงาม 

 

                             อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ   23-24 

   

 

 

 

 

24.   เร่ืองของปอใหขอคิดในเร่ืองใด 

ก. การมีสมาธิ       ข.  ความอดทน 

ค.  ขยันหม่ันเพียร      ง.  ความรอบคอบ 

25.   ถานักเรียนไมเขาใจบทเรียนนักเรียนจะปฏิบัติตนแบบปอ ในขอใด 

       ก.  สวดมนตอธิฐานขอพรพระ   ข.  นั่งสมาธิทุกวันเพื่อใหจําแมน 

       ค.  ถามคณุครู        ง.  ถามผูปกครอง 

 

 

 

 

 ปออยากไดคะแนนด ีๆ   จึงสวดมนตอธิษฐานขอใหทําขอสอบได  

   แตปอยงัไมไดทบทวนบทเรียนเลย เขาจึงไดคะแนนนอย ตอมาเขาตัง้ใจ  

   ทบทวนบทเรียน ถามคุณครูเม่ือไมเขาใจเขาจึงสอบไดคะแนนดีขึน้ 
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อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ  26-28 

 

 

 

 

 

 

 

26.   ผูเขียนตองการใหขอคิดอะไร 

        ก.  วิชาความรูมีประโยชนอยางยิง่    ข.  วัฒนธรรมประเพณ ี

        ข.  การสรางบาน        ง.   กลางคืน-กลางวัน 

27.  เพราะเหตใุดจึงเปรียบเทียบหนังสือเปนบานหนาตาง 

       ก.  เพราะมีรูปรางลักษณะเปนส่ีเหล่ียมเหมือนกนั 

       ข.  เพราะหนาตางมีความแข็งแรงทนทาน การอานหนังสือก็ทําใหคนเราแข็งแกรง 

       ค.  เพราะเราสามารถเปดหนาตางเพื่อรับแสงสวาง เหมือนกับอานหนังสือท่ีเปดโลกแหงความรู 

       ง.   เพราะหนาตางเปนสวนประกอบหนึ่งของบาน เหมือนกับหนังสือก็เปนสวนหนึ่งของคนเรา 

28.   “วิชาเปรียบแสงสูรยจนัทร สาดสองนิรันดรวันคืน”  ขอความนี้หมายถึงขอใด 

       ก.  มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน 

       ข.  มีวิชาชีวิตยอมจะมีแสงสวางไสว 

       ค.  วิชาใหความรู มีคุณคาเปรียบแสงอาทิตยและแสงจันทร 

       ง.   วิชามีคุณคาแกชีวติ เปรียบเหมือนแสงอาทิตยและแสงจันทรท่ีใหแสงสวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บานใดไมมีหนังสือ    บานนั้นก็คือบานปา 

     เพราะเหตุปวงชนเกิดมา  ยอมใฝวิชาท่ัวกัน 

    หนังสือคือบานหนาตาง   ยามเปดสวางพรอมสรรพ 

    วิชาเปรียบแสงสูรยจันทร  สาดสองนิรันดรวันคืน 

(แหลม  ตะลุมพุก) 
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อานขอความ แลวตอบคําถามขอ  29-30 

 

 

 

 

 

29.   สาเหตุท่ีทําใหฉันกลายเปนคนปวย คือขอใด 

      ก.   รถคว่ํา         ข.   ตกรถบัส 

      ค.   เดินขามถนน       ง.   คนเมายาบาขับรถชนรถรับสงนักเรียน 

30.  ขอใดกลาวถูกตอง 

       ก.   ยาบาทําใหแข็งแรง     ข.   ยาบาหาซ้ืองาย 

       ค.   ยาบาเปนยาเสพติด     ง.   เม่ือปวยตองกินยาบา 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 “เดือนกวาแลวท่ีฉันนัง่ๆ นอนๆ อยูบนเตียงคนปวย แถมมีแวววา 

           จะพิการเดินไมไดตลอดชีวิต สาเหตเุพราะคนขับรถบัสเมายาบา  

           ขับรถมาชนรถรับสงนักเรียนดานท่ีฉันโดยสารมาอยางจัง รถพังยับเยนิ” 
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   ฉบับท่ี   4 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอชุดฝกอบรม 

เพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง    

1.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอชุดฝกอบรบฯ 

2.  ใหทานทําเคร่ืองหมายถูก  ()  ลงในชองระดับความพงึพอใจท่ีตรงกบัความคิดเหน็ 

     ของทานมากท่ีสุด   ตามเกณฑการพิจารณาดังนี ้

 ระดับ    5   หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับ    4   หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

ระดับ    3   หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ    2   หมายถึงมีความพึงพอใจนอย    

ระดับ    1   หมายถึงมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

  

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหา 

1. การนําเสนอเน้ือหาที่นาสนใจตรงกับความตองการ      

2. การจัดลําดับเน้ือหาชัดเจน  มีความตอเน่ือง  เขาใจงาย      

3. เน้ือหาชวยเสริมความรูและเขาใจเรื่องการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด 

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

     

4. สงเสริมใหผูศึกษามีความมั่นใจในการจัดการสอน 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด   

     

5. ผูศึกษามีอิสระในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง      

6. นําเสนอกิจกรรม/ตัวอยางสอดคลองกับเน้ือหา      
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ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานการออกแบบรูปเลม  และการใชภาษา 

7. มีการออกแบบรูปเลมไดเหมาะสม       

8. การออกแบบปกสวยงามนาสนใจ      

9. ขนาดของรูปเลมเหมาะสมและสะดวกในการนําไปใช      

10. ภาษาที่ใชมีความชัดเจน กระชับ และเขาใจงาย      
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ที่ปรึกษา 

นายชูเกียรติ    ดานธนะทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายสุขุม         พรหมเสน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนิพล   เมืองชมพู   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนพคุณ จันตะวงศ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.พะเยา เขต 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเขียน  

นางกิตติมา จันทรบรรจง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษเอกสาร  

ดร.เกตุมณี    มากมี    อาจารยคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

น.ส.รัตนทิพย     เอ้ือชัยสิทธ์ิ    ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สพป.นนทบุรี  เขต 1  

นางศรีนวล         คงสมพงษ  ครู เช่ียวชาญ  สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูพิสูจนอักษร 

น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

น.ส.คัชรินทร  มหาวงศ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

นางจุฑารัตน    ธาราเวชรักษ  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานโปง   สพป.พะเยา เขต 1  

นางจริยา ณ ลําปาง       เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  สพป.พะเยา เขต 1 

ผูออกแบบปกและตกแตงภาพประกอบ 

นางสาวศิริวรรณ   ไชยวงศ   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต)  สพป.พะเยา เขต 1 

 

คณะผูจัดทาํ 
 


