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       คําช้ีแจงกอนศึกษา 
  

 

                  วัตถุประสงคการศึกษา  

 

 

1. เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม/เกมฝกทักษะการคิด  

 และแบบฝกทักษะการคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 

       2.    เพื่อใหผูอบรมนําตัวอยางการออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิด 

              ในการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสอนคิด ของผูอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

                ขั้นตอนการศึกษา 

  

1. ศึกษาตัวอยางกิจกรรม/เกมฝกทักษะการคิด  และแบบฝกทักษะการคิดไปใช 

เปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนและ 

ระดับช้ันท่ีผูศึกษารับผิดชอบ 

2. นําความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผน 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในกลุมสาระการเรียนรู และระดับช้ันท่ีผูศึกษา

รับผิดชอบตอไป   
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             ขอบขายของเนื้อหา 

 

             

  

 ชุดฝกอบรมดวยตนเองฉบับนี้  มีขอบขายของเนื้อหา  ประกอบดวย 

1. กิจกรรม/เกมพัฒนาทักษะการคิด  ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีผูศึกษาสามารถนําไป 

ใชกับผูเรียนทุกระดับช้ัน และทุกกลุมสาระการเรียนรู  

2. แบบฝกทักษะการคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 
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                                             กิจกรรม    “หนูรูสึกอยางไร  ” 

   จุดประสงค       เพื่อฝกทักษะเชิงมโนทัศน และทักษะการคิดวิเคราะห 

   จํานวนผูเรียน  ตามความเหมาะสม 

   ระยะเวลา  30  นาที 

   สถานท่ี  ในหองเรียน หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

   อุปกรณ  1.  ใบงานกจิกรรมนิทาน “ตาอินกับตานา” 

   2.   ภาพตวัละครเร่ืองตาอินกับตานา 

   การดําเนินกิจกรรม 

         ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูเลานิทานเร่ือง “ตาอินกับตานา”   

         ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

   1.  ทบทวนเนื้อเร่ืองในนิทานเร่ืองตาอินกับตานา รวมกัน 

   2.  นําภาพตวัละครมาอภิปรายเปรียบเทียบความรูสึกของตัวละคร  กับความรูสึก  

   ของผูเรียน โดยอาจใชคําถามดังนี ้  

  -  “หนูคิดวาตาอยูมีนิสัยอยางไร” 

                    -  “หนูคิดวาตาอินกับตานาในนิทานมีปญหาอะไรกนั  เพราะอะไร” 

        -  “ถาหนูเปนตาอินกับตานาหนูจะรูสึกอยางไร  และจะทําอยางไร” 

              -  “หนูอยากเปนตัวละครตวัใดในนทิาน  เพราะเหตใุด” 

         ขั้นสรุป   ผูเรียนและครูชวยกนัสรุปวา  “เราควรมีความสามัคคีจะทําใหเขาใจกัน และ  

   อยูรวมกนัอยางมีความสุข” 

การประเมินผล  

 สังเกตการพูด  การแสดงความรูสึกท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืน การตอบคําถาม 

 

   ขอเสนอแนะ  กอนท่ีจะใหผูเรียนตอเติม/แตงเร่ืองหรือนิทาน ครูควรจะกระตุน และสนทนา 

                          สอดแทรก  เพื่อใหผูเรียนเห็นส่ิงท่ีควรกระทําและไมควรกระทํา 
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ใบความรู 
นิทานเรื่องตาอินกับตานา 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตาอินกับตานาเปนเพื่อนรักกัน ท้ังสองคนมีอาชีพหาปลา  ตาอินกับตานาไปหาปลา 

           ดวยกันทุกวัน  และทุกคร้ังที่เขาไดปลาก็จะแบงปนกัน เขาทําอยางนี้เปนประจํา  

         จนทุกคนรูวาท้ังสองเปนเพื่อนรักกันและมีน้ําใจท่ีดีตอกัน 

    อยูมาวันหนึง่ตาอินกับตานาไปหาปลาท่ีหนองน้ําเหมือนเดิม ในคร้ังนี้ตาอินกับตานา 

          หาปลาอยูท้ังวันไดเพยีงตัวเดียว  ท้ังสองคนจึงตกลงจะแบงปลากันเปนสองสวนโดยมี 

          ทอนหัว 1 สวน ทอนหาง  1 สวน แตตาอินกับตานาตกลงกันไมไดวาใครจะเอาทอนหาง 

          ท้ังสองเถียงกันอยูนานตกลงกันไมไดสักที   จนกระท้ังตาอยูเดนิผานมาเหน็ท้ังสองคน 

          กําลังเถียงกันเพื่อแยงทอนหัวกัน ไมมีใครยอมเอาทอนหาง ตาอยูจึงเขามาทําหนาท่ี 

          ไกลเกล่ีย โดยแบงปลาออกเปนสามทอน คือ ทอนหัว ทอนพุง ทอนหาง โดยตาอยูเปนคน 

          เอาพุงปลาไป  สวนทอนหัวใหตาอิน และทอนหางใหตานา ทําใหตาอินกับตานาอดได 

          ทอนพุงท่ีเปนสวนกลางลําตัวท่ีมีเนือ้มาก 
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กิจกรรม   “รวมดวยชวยกัน” 

 

      จุดประสงค        เพื่อฝกทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะเชิงมโนทัศน   

                                                      ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการคิดสรางสรรค     

    จํานวนผูเรียน   ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา   60  นาที 

    สถานท่ี   หองเรียน 

    อุปกรณ   1.  ใบงานเพลง   “ตาอินกะตานา” 

                                      2.  ภาพตวัละคร  เร่ืองตาอินกะตานา 

                 3.  กระดาษวาดภาพ  สีเทียน หรือสีไม 

    การดําเนินกิจกรรม 

         ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 1.  ผูเรียนและครูรวมกันรองเพลง  “ตาอินกะตานา”   

 2.  ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเหน็ตอเนื้อเพลง และครูสรุปเนื้อหาจากเพลง    

         ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

 1.  ใหผูเรียนทํากิจกรรมเกมตอภาพ    

      1.1  ครูนําภาพท่ีสมบูรณใหผูเรียนด ู

      1.2  แบงผูเรียนเปนกลุมตามความเหมาะสม ของจํานวนผูเรียน   

      1.3  ครูแจกอุปกรณวาดภาพแกผูเรียน  กลุมละ  1 ชุด   

      1.4  ใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันวาดภาพตอเติมใหเปนภาพท่ีสมบูรณและ 

    ระบายสีใหสวยงาม 

      1.5  ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันเก็บอุปกรณในการวาดภาพเขาท่ีใหเรียบรอย 

 2.  ใหผูเรียนท่ีทํางานเสร็จกอน   ออกมานาํเสนอวิธีการทํางานของกลุมตัวเอง   

    ใหกลุมอ่ืนๆ ทราบวา  เพราะอะไรจึงทํางานไดสําเร็จอยางรวดเร็ว 

 3.  กลุมท่ีทํางานเสร็จชาท่ีสุด   ออกมานําเสนอวาเพราะเหตุใดจึงทํางานเสร็จชา 
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 4.  ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุปวิธีการทํางานของกลุมท่ีทํางานเสร็จ 

     ทันในเวลาท่ีกําหนด  และกลุมท่ีทํางานไมเสร็จในเวลาท่ีกําหนด  

                    5.  ครูใหผูเรียนนําแนวทางไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนั  ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน        

         ขั้นสรุป   ผูเรียนและครูรวมกันสรุปวา  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมเปนการสราง 

     สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ทําใหมีทักษะในการอยูรวมกนักับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

การประเมินผล 

 1.  สังเกตการรวมกันสรุปเนือ้เพลง 

 2.  สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมวาดภาพ 

 3.  สังเกตการแสดงความคิดเห็น 

 4.  พิจารณาจากผลงานของกลุม 

ขอเสนอแนะ 

       1.  ควรสงเสริมใหผูเรียนไดเลนและทํางานเปนกลุมอยางสมํ่าเสมอในกิจกรรมอ่ืน  

       2.  สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม/หองเรียน/โรงเรียน 

 

 

 

   เพลงตาอินกะตานา 

 

                                                                        คํารอง   ธาตรี 

                                                                                                 ทํานอง   เอ้ือ  สุนทรสนาน 

 

ตาอินกะตานาหาปลาเอามากินกัน    ไดปลาทุกวันรักกันก็ปนกันไป 

หาปลามานมนาน  หาปลามาบานตะไท    จนแมนใคร ใคร รูน้ําใจไมตรีปรีดา 

 แตแลววันหนึง่เคราะหมาถึงถมึงทึงมา     สองคนถึงครา แยงหัวปลาหางปลากันเกรียว 

 ตาอินกะตานาโศกาอาวรณจริงเจียว      ตาอยูมาเดีย๋วเดียว ควาพงุเพรียวๆ ไปกิน 
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กิจกรรม   “น่ีคือตัวฉัน” 

 

     จุดประสงค       เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการแกปญหานําไปใชในชีวิต  

                                         ประจําวัน 

     จํานวนผูเรียน ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา  60  นาที 

     สถานท่ี  หองเรียน หรือในท่ีท่ีเหมาะสม 

     อุปกรณ  1.  ตุกตา  2-3  ตัว 

                                    2.  ใบงานเพลง   “นี่คือตัวฉัน” 

               3.  กระดาษวาดภาพ  สีเทียน หรือสีไม 

      การดําเนินกิจกรรม 

         ขั้นนํา นําตุกตาท่ีมีลักษณะแตกตางกันประมาณ  2-3  ตัว  มาสนทนากับผูเรียนวา 

        -   นักเรียนชอบตุกตาตัวไหน  เพราะอะไร 

        -   ตุกตาแตละตัวมีขอดีอะไร  และมีส่ิงท่ีตองปรับปรุงอะไรบาง 

         ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

  ใหผูเรียนวาดภาพเกีย่วกับตนเอง  แลวระบายสีใหสวยงาม 

         ขั้นสรุป 

 1.   ผูเรียนนําผลงานของตนเองมาเลาใหเพือ่นๆ ฟงเกี่ยวกับความดี (ส่ิงดี)  

      ความสามารถ  และความรูสึกของตนใหเพื่อนฟงหนาช้ันเรียน 

 2   ผูเรียนรวมกันเสนอแนะเพิ่มเติมในผลงานของเพื่อนท่ีมานําเสนอ 

 3.  ครูใชคําถามกับผูเรียนท่ีแนะนําเสนอผลงานภาพวาดของตนเอง 

                         “ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรกับขอคิดเหน็  ขอเสนอแนะของเพื่อนๆ” 

                         “ผูเรียนยอมรับขอเสนอแนะของเพื่อนหรือไม  เพราะอะไร  จะนําไปพัฒนา 

      ตนเองหรือไม  เพราะอะไร”  

                         “ผูเรียนคิดวาจะนําขอเสนอแนะของเพื่อนไปแกไขตนเองไดหรือไมเพราะอะไร” 

4. ผูเรียน และครูรวมกันสรุปวา  “ความดี  ความสามารถและความรูสึกของคนเรา 

      แตกตางกัน  หากพบวายังไมดีพอ  และยอมรับตนเองจะสามารถแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนได” 
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การประเมินผล  

                1.  สังเกตการสนทนาถึงการปฏิบัติส่ิงท่ีดี  ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  บอกจุดเดน 

      และจุดท่ียงัไมนาพอใจของตนเองและของผูอ่ืน 

                2.  สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัตกิิจกรรมประจาํวันท่ีโรงเรียนและท่ีบาน  (ตัวอยาง 

      แบบสังเกตในภาคผนวก) 

ขอเสนอแนะ 

 1.  อาจจัดกจิกรรมนี้โดยบูรณาการในกิจกรรมสรางสรรค 

 2.  การใหผูเรียนทํากจิกรรมวาดภาพตนเอง เราอาจเปล่ียนกิจกรรมได  เชน การประดษิฐ 

      หุนจําลองของตนเองจากกลองกระดาษ  โดยใชกระดาษแตงตัวเตมิหนาตา  แขน  ขา  เพิ่มเตมิ 

      เปนตัวเอง  แลวนําเสนอผลงาน 

 3.  การใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  ถานกัเรียนใชคําพดูท่ีสุภาพ  หรือคําท่ีสะเทือน 

      ความรูสึกของผูอ่ืน  ครูควรอธิบายใหผูเรียนเขาใจและชักชวนใหผูเรียนใชคําพดูใหม  

      ท่ีเหมาะสมเพื่อผอนคลายความรูสึกของผูเรียน  

ตัวอยาง       แบบสังเกตพฤติกรรมการยอมรับตนเอง      ชั้น............................. 
                     

ท่ี ชื่อ - สกุล 

การบอกความดี  

ความรูสึก 

ความสามารถของ

ตนอยางมีเหตผุล 

(จํานวนคร้ัง) 

การบอกความดี  

ความรูสึก 

ความสามารถของ

ผูอ่ืนอยางมีเหตุผล

(จํานวนคร้ัง) 

การยอมรับ

ตนเอง 

และผูอ่ืน 

(จํานวนคร้ัง) 

สรุป                   

ผลการ

ประเมิน 

      

      

      

 1.  ผูประเมินอาจเปน  

  เพื่อน  ครู  ผูปกครอง  

 2.  การประเมินควรประเมินหลาย ๆ  คร้ัง  จากกจิกรรมท่ีโรงเรียนหรือท่ีบาน 

 3.  ถาใหผูเรียนประเมิน  อาจใชสัญลักษณหรือรูปภาพตดิแทนพฤตกิรรมตางๆ ก็ได  
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กิจกรรม  “ความในใจ”

 
 

 

 

 

      จุดประสงค  เพื่อบรรยายความรูสึกและความคิดของตนเองได 

      จํานวนผูเรียน ตามความเหมาะสม 

      ระยะเวลา  60  นาที 

      สถานท่ี  หองเรียน หรือหองอ่ืนท่ีเหมาะสม  

      อุปกรณ  1.  ภาพวาด  2  ภาพ 

   2.  ใบงานกจิกรรม 

      การดําเนินกิจกรรม 

 นําเขาสูกิจกรรม 

ครูกลาวทักทายผูเรียน  พรอมแสดงรูปภาพใหนกัเรียนดแูละถามเกีย่วกับรูปภาพนี ้

      เปนภาพอะไร ดูแลวรูสึกอยางไรบาง  ภาพทุกภาพสามารถบรรยายออกมาไดหลายความรูสึก 

      ถาส่ิงท่ีเห็นนั้นเปนส่ิงเดยีวกันแตละคนอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

 ดําเนินกิจกรรม 

 1.   ครูแจกภาพวาดใหทุกกลุมๆ ละ 2 ภาพ  พรอมใบงานกิจกรรม 

 2.  ใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันเขียนบรรยายภาพ  เขียนความรูสึกท่ีมีตอภาพและ 

      ตั้งช่ือเร่ืองจากภาพท่ีกําหนดให 

 3.  ในการเขียนบรรยายตองเขียนไมนอยกวา  3  บรรทัด  และเขียนความรูสึกมา 

      ใหไดมากท่ีสุด  ภายในเวลา  30  นาที 

         4.   เม่ือเขียนเสร็จแลวใหสงตัวแทนออกมาบรรยายภาพ  และความรูสึกใหเพื่อน ๆ 

      ฟงจนครบทุกกลุม 

 สรุป 

 ผูเรียนไดประโยชนอะไรจากการทํากิจกรรมนี้บาง  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเหน็ 

      และครูกลาวเสริม  ภาพแตละภาพสามารถบอกถึงความรูสึกได  เชน ภาพท่ีผูเรียนไดทํา 

      ภาพแรกเปนภาพของความสุข และภาพท่ีสองเปนภาพเกีย่วกับความโศกเศราผูเรียนสามารถ 

      มองเห็นไดอยางชัดเจน  แตถาเราลองพิจารณาดดูีๆ ภาพสองภาพนี้อาจจะมีอะไรท่ีเหมือนกนั 

      ก็ไดถาเราไดมองในความรูสึกเดียวกัน 
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ภาพที่  2 

ภาพที่  1 
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ใบกิจกรรมความในใจ 

   คําชี้แจง    

        1.  ใหสมาชิกกลุมชวยกันเขียนบรรยายภาพ  เขียนความรูสึกท่ีมีตอภาพและตั้งช่ือเร่ืองจากภาพ

ท่ีกําหนดให 

        2.  ในการเขียนบรรยายตองเขียนไมนอยกวา  3  บรรทัด  และเขียนความรูสึกมาใหได 

มากท่ีสุด  ภายในเวลา  30  นาที 

        3.   เม่ือเขียนเสร็จแลวใหสงตัวแทนออกมาบรรยายภาพ  และความรูสึกใหเพื่อนๆ ฟง 

 

ภาพท่ี  1   ชื่อ................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 

ภาพท่ี  2   ชื่อ................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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                                            กิจกรรม  “ชวยบอกฉนัหนอย”   

 

     จุดประสงค  เพื่อฝกการคิดท่ีหลากหลาย  และมีประโยชนไดหลายอยาง 

     จํานวนผูเรียน  ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา  30  นาที 

     สถานท่ี  หองโถง 

     อุปกรณ  ใบงานกิจกรรม  “ชวยบอกฉันหนอย”  น้ํา  ลูกโปงท่ีเปาลมแลว   

                                            กระดาษวงกลม  รองเทา 

     การดําเนินกิจกรรม 

 ครูเร่ิมกิจกรรม “ชวยบอกฉันหนอย” 

 นําเขาสูกิจกรรม 

              ครูกลาวทักทายผูเรียน และถามนักเรียนวา “รู/ทราบหรือไมส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรา 

      มีประโยชนอยางไรบาง” พรอมกับยกตวัอยางเชน น้ํา ประโยชนของน้ําคือใชทําความสะอาด 

      รางกาย  ลางส่ิงสกปรก ฯลฯ  ใหทุกคนชวยกันแสดงความคิดเหน็เร่ืองน้ํามีประโยชนอยางไร 

      และใหผูเรียนชวยกนัเสนอความคิดเหน็ 

 ดําเนินกิจกรรม 

 1.   ครูแจกใบงานกิจกรรมใหผูเรียนทุกกลุม  จากนั้นใหชวยกันคิดถึงประโยชน 

     ของคําท่ีกําหนด  เขียนมาใหไดมากท่ีสุด  ใหนาสนใจและมีความหมาย ภายในเวลา  10 นาที 

 2.  ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อน ๆ ฟง  เพื่อเปนการแลกเปล่ียน 

     ความคิดและจะไดความคิดใหม ๆ  

 3.   นําใบงานมาสงใหครู และเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

 สรุป 

 ครูกลาวสรุปวา  ส่ิงท่ีเราเห็นวามีประโยชนนั้นอาจแตกตางกับคนอ่ืนเหน็ เขาอาจจะ 

     เห็นประโยชนมากกวาเราก็ได  ดังนั้นเราควรจะยอมรับความคิดเหน็ของคนอ่ืน  ฝกเปนผูรับ 

     ใหมากๆ  ครูเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามอีกคร้ัง เพื่อเปนการทบทวนความรู 

 การประเมินผล     

                      สังเกตพฤติกรรม  และตรวจสอบผลงาน 
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                                        ใบงานกิจกรรม  “ชวยบอกฉันหนอย” 

 

 

    คําชี้แจง   ใหผูเรียนบอกประโยชนจากคําท่ีใหตอไปนี้  มาใหไดมากท่ีสุด เวลา  15  นาที 

 

      1.  ลม  มีประโยชนอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

 

      2.  บอกส่ิงท่ีมีลักษณะของวงกลม  มาใหมากท่ีสุด 

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

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

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

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

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

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

      3.  รองเทา  มีประโยชนอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

      ……………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรม  “สรางสรรคชื่อเรื่อง”   

 

    จุดประสงค   เพื่อฝกคิดสรางสรรค   

    จํานวนผูเรียน  ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา  30  นาที 

    สถานท่ี  หองกิจกรรม หรือหองเรียน 

    อุปกรณ  1.  นิทาน  จํานวน  3  เร่ือง 

   2.  ใบงานกจิกรรม  “สรางสรรคช่ือเร่ือง” 

    การดําเนินกิจกรรม 

 ครูเร่ิมกิจกรรม  “สรางสรรคช่ือเร่ือง” 

 นําเขาสูกิจกรรม 

              ครูกลาวทักทายผูเรียนและถามวา  ผูเรียนรูความหมายของการอานอยางสรางสรรค 

   หรือเปลาใหชวยกันแสดงความคิดเหน็ หลังจากนัน้ผูนํากลุมเฉลยคําตอบวา  การอานอยาง 

   สรางสรรค  คือ การอานแลวคิดตาม รูสึกคลอยตามเร่ืองท่ีอาน สามารถคิดจินตนาการจากเร่ือง 

   ใหแปลกใหมและมีสาระ  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหผูเรียนเขาใจยิ่งข้ึน 

 ดําเนินกิจกรรม 

 1.   แบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม แลวครูแจกนิทาน  จํานวน  3  เร่ือง  กลุมละเร่ือง  

    พรอมใบงานกิจกรรมใหทุกกลุม 

      2.   ใหผูเรียนอานนิทานท่ีแตละกลุมไดรับและชวยกนัตั้งช่ือเร่ืองโดยใหสอดคลองกับ 

    เนื้อเร่ือง หลังจากนั้นใหลองเปล่ียนตอนจบของเร่ืองใหแปลกใหมจากเร่ืองเดิมและนาสนใจ 

     ภายในเวลา  15  นาที 

 3.  ใหผูเรียนสงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อนๆ ฟง 

 4.  ครูซักถามผูเรียนเกีย่วกับการทํากิจกรรมในคร้ังนี้วาไดประโยชนอะไรบาง 

 สรุป 

 ครูใหขอคิดเพิม่เติมวา  ความคิดของคนเรานั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดอยูตลอดเวลา 

   และเกดิความคิดใหมๆ อยูเสมอ ซ่ึงความคิดนั้นอาจจะไมมีใครเคยคิดมากอนก็ได ดงันั้นเราควร 

   จะฝกคิดใหแตกตาง  บางทีเราอาจจะไดความคิดท่ีดกีวาเดิม  แลวเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 

 การประเมินผล 

 สังเกตการตอบคําถาม  การมีสวนรวมในการอภิปราย  และตรวจสอบผลงาน 
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กิจกรรม  “เจาความคิด” 

 

    จุดประสงค  เพื่อฝกการคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม  เปนการคิดคร้ังแรก 

    จํานวนผูเรียน  ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา  30  นาที 

    สถานท่ี  หองเรียน 

    อุปกรณ  1.  ตัวอักษรภาษาไทย  6  ตัว  ก  จ  ด  ท  ง  ข 

   2.  แผนกระดาษ  ดินสอสี  สีเมจิก 

    การดําเนินกิจกรรม  

 ครูเร่ิมกิจกรรม  “เจาความคิด” 

 การเขาสูกิจกรรม 

 ครูนํารูปภาพท่ีตกแตงมาจากตัวอักษรไทย  ใหผูเรียนดเูพื่อเปนตัวอยางและกลาว 

    เสริมวิธีท่ีสงเสริมใหเกดิความคิดแปลกใหมไมจําเจนั้น  ควรจะฝกมองอะไรในแงมุมท่ีแตกตาง 

    หลังจากนัน้ใหผูเรียนทายวาในภาพ  มีตวัอักษรไทยตวัใดแฝงอยู  ใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 

 ดําเนินกิจกรรม 

 1.  ครูแจกตัวอักษรไทยให  กลุมละ  1  ตัว 

 2.  ใหผูเรียนในกลุมชวยกันตกแตงจากตวัอักษรใหเปนภาพอะไรก็ไดโดยตอเติม 

    รายละเอียดเขาไป  ตกแตงตัวอักษรจนเปนภาพท่ีสวยงาม  ใหมีความหมายมากข้ึน  พรอมกับ 

    ชวยกันระบายสี  ภายในเวลา  20  นาที 

 3.  ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาทายเพือ่นๆ วา “ภาพของกลุมตนเองเปนภาพอะไร 

    และมีตัวอักษรภาษาไทยตวัใดแฝงอยูในภาพ”   กลุมใดตอบถูกมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

 สรุป   

 ครูซักถามผูเรียนวาไดความคิดอะไรจากการทํากิจกรรมคร้ังนี้  และกลาวสรุป 

   ใหสมาชิกมองเห็นถึงการคิดไดหลายทิศทาง  การคิดท่ีแตกตาง  ช้ีใหเห็นวาตวัอักษรมันไมได 

    เปนแคตวัหนังสืออยางท่ีเราคิดแตสามารถเปล่ียนแปลงเปนรูปภาพท่ีนาสนใจ  และสวยงามได 

    การรูจักคิด ตกแตง จดัเปนองคประกอบหนึ่งของความคิดสรางสรรคท่ีนําไปสูการสรางผลงาน 

    ท่ีแปลกใหมและเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 

              การประเมินผล    สังเกตการตอบคําถาม  การมีสวนรวมในการอภิปราย  ตรวจผลงาน 
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กิจกรรมอุปมาอุปมัย 

 

     จุดประสงค  เพื่อฝกการคิดท่ีหลากหลายและมีประโยชนไดหลายอยาง 

     จํานวนผูเรียน ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา  30  นาที 

     สถานท่ี  หองเรียน 

     อุปกรณ  ใบงานกิจกรรมอุปมาอุปมัย   ดําเหมือนอะไร  แข็งเหมือนอะไร 

                                       ดุเหมือนอะไร   สวยเหมือนอะไร  ดีใจเหมือนอะไร 

     การดําเนินกิจกรรม 

 ครูเร่ิมกิจกรรม  “อุปมาอุปมัย” 

 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม  

 ครูถามผูเรียนทุกคนวา  ทราบหรือเปลาวาคนโบราณเขาเปรียบความชาเหมือนอะไร 

     และทราบหรือเปลาวาทําไมเขาจึงเปรียบวา  “ชาเหมือนเตา”  ไหนลองชวยกันคิดซิวา   

     “ชา  เปรียบเหมือนลักษณะของอะไรไดบาง” 

 ดําเนินกิจกรรม 

 1.  ครูแบงกลุมผูเรียน เปน 3 กลุม แจกใบงานกิจกรรม  “อุปมาอุปมัย” ใหทุกกลุม 

 2.  ใหชวยกันเติมคําเปรียบเทียบกับคําท่ีกําหนดมาใหมากท่ีสุดภายในเวลา 10 นาที 

 3.  ตัวแทนแตละกลุมออกมาอานใหเพื่อนๆ ฟง เพื่อแลกเปล่ียนการคิดท่ีหลากหลาย 

 สรุป 

 ครูและผูเรียนชวยกันอภิปรายถึงคําตอบท่ีนาจะเปนไปไดและไมนาจะเปนไปได  

      แตย้ําใหทุกคนเหน็วาคําตอบท่ีเราคิดวามันไมนาจะเปนไปไดนั้น  ในอนาคตอาจจะเปนไปได 

 การประเมินผล 

 1.  สังเกตการระดมความคิดและการแสดงออกของสมาชิก 

 2.  ความรวมมือภายในกลุม 

 3.  การซักถามและการตอบคําถาม 
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1. ดํา  เหมือน 

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

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

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

  

2. แข็ง  เหมือน 

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

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

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

3. ดุ  เหมือน 

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

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

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

  

4. สวย  เหมือน 

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

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

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

5. ดีใจ  เหมือน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม  “อุปมาอุปมัย” 
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    กิจกรรม “แดนลองหน ” 

 

    จุดประสงค                         เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห  และการคิดสังเคราะห 

    จํานวนผูเรียน                     ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา                            30   นาที 

    สถานท่ี                                ในหองเรียน 

    อุปกรณ                               ใบงาน แดนลองหน 

    การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  “การประสมคํา” 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนแลวใหผูเรียนชวยกนัประสมคําใหม โดยอักษรท่ีกําหนดให 

    ในตารางมาใสในชองวาง  อยางมีความหมายตามขอท่ี 1-8   

 ดําเนินกิจกรรม 

                    1.  ครูแจกใบงาน “แดนลองหน” ใหผูเรียนทีละคนหรือแตละกลุม คนละใบหรือ 

     กลุมละใบ (กรณกีิจกรรมกลุม)    

                    2.  ใหผูเรียนอานคําช้ีแจงในใบงานแลวลงมือทําในเวลา  30  นาที 

                   3.  ใหแตละกลุม / ผูเรียนแตละคนออกมาเฉลยคําตอบทีละแถวบนกระดานดํา  

     จนไดคําตอบครบถวน 

                    4.  ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกนัตรวจคําตอบไปพรอมๆ กัน 

                    5.  ครูและผูเรียนรวมกนัสรุปคะแนนกลุม/คน 

                    6.  ครูและผูเรียนสรุปรวมกันถึงประโยชนของกิจกรรมนี ้

 การประเมินผล 

                    1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

       2.   ตรวจคําตอบ 

    ขอเสนอแนะ     ครูเพิ่มเติมคําในชองวาง  หรืออาจเปล่ียนแปลงคําและประโยคได 
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ใบงาน “แดนลองหน” 

 

     คําชี้แจง    1.   ใหนกัเรียนนําอักษรในชอง  3  ตัว จํานวน  2  ชอง จากตารางมาตอกันใหได 

               คําท่ีมีความหมายตามท่ีใหมา  แลวเติมลงในชองวางแตละขอ   

                      2.   เม่ือไดคําครบหมดแลว  ใหนําอักษรท่ีอยูในส่ีเหล่ียม  □  ตั้งแตขอ 1-8   

                            มาเรียงกันแดนลองหนจะปรากฏข้ึน 

 

หนา บลอ มหา ใหม 

ปลอ คําเ รถสิ โลก ั

นตร ยกบ ทรา มนุษ 

มือง มวัย ตมะ ยใจ 

 

             ความหมาย 

1.   ท่ีเพิ่งเคยเห็นหรือรูจกักนั      =  - □ - - - -  

2.   ภาษาถ่ินของคนในถ่ินพายัพของประเทศไทย =  - □ - - - - 

3.   ผูมีอิทธิฤทธ์ิ,  ผูมีใจสูง  = - - - □ - - 

4.   คนท่ีฝกดําน้ําไดนานๆ  โดยอาศัยอุปกรณชวยการหายใจใตน้ํา  =  - - - - □ - 

5.   รถบรรทุกขนาดใหญ  ขางหนามี  2  ลอ ขางหลังมี  8  ลอ  =  - - - □ - -  

6.   หญิงสาววยัรุน  =  - - □ - - - 

7.   ช่ือนรกขุมหนึ่งเปนท่ีลงโทษท่ีหนกัท่ีสุดไมไดผุดไดเกิด  =  □ - - - - - 

8.   เคลิบเคล้ิม  คิดฝนไป  =   - - - - - □ 

 

 

 

 

 

แดนนี้คือ   ..........    .........  ..........  .........  ..........  ...........  ...........  .......... 
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กิจกรรม“เติมคํา สรางคํา” 

 

     จุดประสงค                        เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห   และคิดสังเคราะห 

     จํานวนผูเรียน                    ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                           20   นาที 

     สถานท่ี                              ในหองเรียน 

     อุปกรณ                            ใบงาน   เติมคํา   สรางคํา 

     การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  การประสมคํา 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและใหผูเรียนมาชวยกันประสมคําใหมโดยการนําคํา 

     มาใสในชองวางแตละขอ  ตามตัวอยาง 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.  ครูแจกใบงาน “เติมคํา สรางคํา”  ใหผูเรียนทีละคน  หรือแตละกลุม       

    (กรณกีิจกรรมกลุม)  คนละใบหรือกลุมละใบ 

                        2.  ใหผูเรียนอานคําช้ีแจงในใบงานแลวลงมือทําในเวลา  20  นาที 

                        3.  ใหผูเร ียนแตละกลุม / แตละคนออกมาเฉลยคําตอบทีละแถวบนกระดานดํา   

     จนไดคําตอบครบถวน 

                        4.  ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบไปพรอม ๆ กัน 

                        5.  ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนกลุม/แตละคน 

                        6.  ครูและผูเรียนสรุปรวมกนัท้ังประโยชนของกิจกรรมนี้ 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

            2. ตรวจคําตอบ 

         ขอเสนอแนะ     ครูเพิ่มเติมคําในชองวาง หรืออาจเปล่ียนแปลงคาํศัพทก็ ได 
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ใบงาน “เติมคํา   สรางคํา” 

 

 คําชี้แจง    ใหนักเรียนเติมคําในชองวางท่ีเวนไว  เพื่อใหเกิดคําประสมท่ีมีความหมาย 

                               ตามพจนานุกรม  โดยแตละขอจะใชคําคําเดียวกันท้ังกลุม   

 

 ตัวอยาง     นําคําวา  “หา”  มาเติมในชองวาง    

                               ฮึกหาว หามญาติ นั่งหาง 

 

      ขอ  1 เยี่ยง  ...  ...  ...  ง  ...  ...  ...  งไร  ตัว...  ...  ...  ง 

 

      ขอ  2 นัก ...  ...  ...  น  ...  ...  ... า ภิบาล  ...  ... ... มนตรี 

 

      ขอ  3   มะ ...  ...  ลือ  ...  ...  กมะเหรก  ...  ...  เร 

 

      ขอ  4 แตง...  ...  ...  บาด...  ...  ...  ...  ...  ... งศร 

 

      ขอ  5 มุงห...  ...  โนม...  ... ว  หนุมเห...  ... 

 

      ขอ  6 กระ...  ...  ...  ...  ...  งหอง  อา...  ... ง 

 

      ขอ  7 แ...  ...  ... สาร  ...  ...  ... อาบัติ  ปลด...  ...  ... 

 

     ขอ  8 ไลท ...  ...  ร  ...  ...ง เคร่ือง  ซอน...  ... 

 

      ขอ  9 เปา... ... ... ย  …  …  … ฝร่ัง  เ...  ...  ...สม 

 

      ขอ  10 ปรี... ...   น้ํา...  ...   …  … ชา 
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กิจกรรม “ผสมอักษร” 

 

    จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห   และคิดสังเคราะห 

    จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา                            30   นาที 

    สถานท่ี                                หองเรียน หรือหองท่ีเหมาะสม 

    อุปกรณ                                ใบงาน   ผสมอักษร        

 

    การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  การผสมอักษร 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและใหผูเรียนมาชวยกันผสมอักษรโดยการนําคํามาใส 

    ในชองส่ีเหล่ียมท่ีกําหนดให  ตามตวัอยาง 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.    ครูแจกใบงาน “ผสมอักษร” ใหผูเรียนทีละคนหรือแตละกลุม(กรณีกิจกรรม 

     กลุม) คนละใบหรือกลุมละใบ 

                        2.   ใหผูเรียนอานคําช้ีแจงในใบงานแลวลงมือทําในเวลา  30  นาที 

                        3.   ใหแตละกลุม / แตละคนออกมาเฉลยคําตอบทีละแถวบนกระดานดํา   

     จนไดคําตอบครบถวน 

                        4.   ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบไปพรอมๆ กัน 

                        5.   ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนกลุม/คน 

                        6.   ครูและผูเรียนสรุปรวมกันท้ังประโยชนของกิจกรรมนี้ 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

            2.  ตรวจคําตอบ 

    ขอเสนอแนะ      ครูเพิ่มเติมคําในชองส่ีเหล่ียม  หรืออาจเปล่ียนแปลงคําศัพทได 
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ใบงาน “ผสมอักษร” 

 

 คําชี้แจง    ใหนักเรียนนํากลุมอักษรดานลางท่ีกําหนดใหในชองส่ีเหล่ียม  แตละกลุมใชได 

                               เพียงคร้ังเดียวเทานั้น  อักษรในชองส่ีเหล่ียมสองชองสามารถสรางคําท่ีมี 

                               ความหมายตามพจนานกุรมไดหนึ่งคํา   โดยการเช่ือมตอของลูกศร   

 

 ตัวอยาง     คําวา  “ยา”  สามารถสรางคําไดสองคํา  คือ  “... ยา”  และ  “ยา...” 

 

 จากตัวอยาง   จะเห็นวานําอักษรมาใสในส่ีเหล่ียมท้ังหนาและหลังของยา  และอักษร 

     ท่ีนํามาเติมนั้นจะสามารถผสมคําไดตอไปเร่ือย ๆ  

 

 

 

 

   

 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลม  กลอม  ง  จะ  จัด 
ชา  ดอก  ติ  โท  ปร ี
ผอน  พ  พัก  ไม  ยา 
รทัศน  วง  สง  สรร  หอ 

 ยา   

    

   กลม 

 ผอน   
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กิจกรรม “คนหาภาพปริศนา” 

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการสังเกต  คิดวิเคราะห   และคิดสรางสรรค 

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               ใบงาน   ภาพปริศนา       

     การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  การแตงประโยค 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและใหผูเรียนมาชวยกันหาภาพปริศนา แลวนําคําท่ีได 

     จากการคนพบในภาพปริศนามาแตงประโยค 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.    ครูแจกใบงาน “ภาพปริศนา” ใหผูเรียนทีละคน  หรือแตละกลุม   

     (กรณกีิจกรรมกลุม)   คนละใบหรือกลุมละใบ 

                        2.   ใหผูเรียนอานคําช้ีแจงในใบงานแลวลงมือทําในเวลา  30  นาที 

                        3.    ใหแตละกลุม / แตละคนออกมาเฉลยคําตอบทีละแถวบนกระดานดํา   

     จนไดคําตอบครบถวน 

                        4.    ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบไปพรอม ๆ กัน 

                        5.    ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนของกลุม/รายบุคคล 

                        6.    ครูและผูเรียนสรุปรวมกันท้ังประโยชนของกิจกรรมนี้ 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

            2.  ตรวจคําตอบ 

             ขอเสนอแนะ        ครูอาจนําภาพอ่ืนมาเปล่ียนแปลงได 
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ใบงาน  กิจกรรมภาพปรศินา 

 คําชี้แจง    1.  ใหนกัเรียนดูภาพปริศนาแลวสังเกตวามีของใชซุกซอนอยู  จํานวน  8  อยาง 

          มีอะไรบาง   

                              2.  เม่ือนักเรียนคนพบส่ิงของท้ังหมดแลว  ใหนําคําท่ีไดมาแตงประโยค 

                                   ใหถูกตองและมีความหมาย 

   

  คําตอบ  1...........  2...........  3...........  4............  5...........  6............ 7............   8…… 

       แตงประโยค .............................................................................................................................. 

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

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

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

     ..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรม“คิดคํา สรางประโยค” 

 

     จุดประสงค                         เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน  การคิดสรางสรรค 

     จํานวนผูเรียน                     ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               กระดาษเปลา  ดินสอ  ปากกา 

     การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  การคิดคํามาตราตัวสะกดและการแตงประโยค 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและใหผูเรียนมาชวยกันหาคํามาตราแมเกย แลวนําคํา 

     ท่ีไดมาแตงประโยคใหไดมากท่ีสุด  ในเวลาท่ีกําหนด 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.  ครูทบทวนมาตราตัวสะกดดวยแมเกย 

                        2.  ครูและผูเรียนชวยกนัคิดคําท่ีสะกดดวยมาตราแมเกย  เขียนลงบนกระดานดํา 

     ใหมากท่ีสุด 

                      3.  ใหตวัแทนแตละกลุม/แตละคนออกมาแตงประโยคจากคําท่ีคิดไดบนกระดานดํา 

     จนไดประโยคครบถวน 

                        4.  ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบไปพรอม ๆ กัน 

                        5.  ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนกลุม/คน 

                        6.  ครูและผูเรียนสรุปรวมกนัท้ังประโยชนของกิจกรรมนี้ 

           7.   ครูใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเร่ืองมาตราตัวสะกดดวยแมเกย 

     การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

            2.  ตรวจคําตอบ 

     ขอเสนอแนะ    ครูอาจนํากิจกรรมนี้ไปใชกับมาตราตวัสะกดแมอ่ืน ๆ ได และอาจใช 

                              ภาพประกอบก็ได 
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           กิจกรรม “ตารางสรางคํา  สรางเรื่อง” 

 

    จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน  การคิดสรางสรรค 

    จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา                            30   นาที 

    สถานท่ี                                ในหองเรียน 

    อุปกรณ                                ตารางสรางคํา  สรางเร่ือง 

    การดําเนินกิจกรรม 

                         ครูเกร่ินนําเร่ือง  การคิดคําและการแตงประโยค 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและใหผูเรียนมาชวยกันสรางคํา  สรางเร่ืองโดยครูใช 

    คําถามนํา 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.  ครูติดแผนภูมิตารางคําตาง ๆ ใหผูเรียนดู  แลวอธิบายวิธีทําใหผูเรียนเขาใจ  

    ตัวอยางเชน  การประสมคําจากตารางท่ี  1  แมวดํา  ใจดี  คนดี  ผมดํา  ผิวขาว  ฯลฯ 

                        2.  ใหผูแทนแตละกลุม / ผูเรียนแตละคนออกมาเขียนคําท่ีคิดไดจากตารางคํา 

    บนกระดานดํา  จนครบถวน 

           3.  ครูใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบไปพรอม ๆ กัน 

                      4.  ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนกลุม/คน 

                     5.  เม่ือผูเรียนฝกฝนจนคลองแคลวแลว  ครูใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยอาจจะ 

   อัดสําเนาจัดทําตารางคําลงในกระดาษใหผูเรียนทํา 

                       5.  ครูและผูเรียนชวยกนัตรวจคําตอบ 

          6.  ครูใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม  ตารางสรางเร่ืองจากแผนภมิูตาราง  

 การประเมินผล 

                       1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

          2.  ตรวจคําตอบ 

    ขอเสนอแนะ  ครูอาจนํากิจกรรมนี้ไปใชโดยใชภาพประกอบก็ได 
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                         ใบงาน กจิกรรม ตารางสรางคํา สรางเรื่อง 

 

 

ตารางสรางคํา 

 คําชี้แจง       ใหนกัเรียนนําคําในชองส่ีเหล่ียมไปสรางคําใหมท่ีมีความหมาย 

 

แมว ดํา ดี 

ผม ใจ ผิว 

คน สวย ขาว 

 

     ตารางสรางเร่ือง 

 คําชี้แจง       ใหนกัเรียนนําคําในชองส่ีเหล่ียมไปแตงประโยค  หรือเร่ืองราวตาง ๆ  

 

สุนัข แมว ถือ วิ่ง เสียงดัง เดิน 

กิน  กัด จับ หนี รอง กระโดด 

ปลา คาบ เด็ก หนู เร็ว ไกล 

กระดูก หยิบ ดอกไม ดุ เบา ๆ วายน้ํา 

บาน แม นอง พอ รัก ฉัน 
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กิจกรรม“บทเจรจาพาที” 

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน  การคิดสรางสรรคจินตนาการ 

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               แผนภูมินิทาน   ดินสอ  ปากกา               

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                       ครูกลาวทักทายผูเรียนและแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม  (กลุมละ 3-5  คน) 

 ดําเนินกิจกรรม 

                        1.   ครูอธิบายการดําเนนิกิจกรรม พรอมท้ังสาธิตวิธีการเลนใหผูเรียนเขาใจ  

                        2.    ครูใหผูเรียนดแูผนภูมินทิาน  หรือเร่ืองส้ัน   ซ่ึงเวนขอความในสวนท่ีเปน 

     คําพูดไว  แลวใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันเติมคําพดู 

          3.   เม่ือแตละกลุมทําเสร็จเรียบรอยแลว  ครูใหผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอ 

     โดยการแสดงบทบาทสมมุติหนาช้ันเรียน  และใหเพื่อนๆ ชวยกันวิพากษวิจารณ 

                      4.    ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรม 

            2.  ตรวจคําตอบ 

 

     ขอเสนอแนะ    ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได หรือถาตองการ 

                              ฝกทักษะใหกับผูเรียนอยางท่ัวถึง  อาจใหทําเปนรายบุคคลก็ได 
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            ใบงาน กิจกรรมบทเจรจาพาที 

 

 คําชี้แจง      ใหนกัเรียนอานนิทานท่ีกาํหนดให  แลวเติมขอความท่ีเปนคําพูดในชองวาง 

 

นิทานเร่ือง   ............................................ 

 

 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว   มีเสือเฒาตัวหนึ่งออกไปลาเหยือ่ในปาแหงหนึ่ง  แตมันไมพบ 

     เหยื่อเลย  มันหิวโซ  มันจึงคิดวา “...........................................................................................” 

     เม่ือคิดไดดงันั้น  มันจึงเดนิลัดเลาะปาไปยังลําธาร  เม่ือไปถึงลําธารมันเห็นกวางตวัหนึ่งกําลัง 

     เดินมายังลําธารนั้นเชนกนั  มันจึงรําพึงในใจวา  “....................................................................” 

     จากนั้นมันก็ตอย ๆ เดนิไปหากวางดวยใบหนายิ้มแยมพรอมพูดข้ึนวา “.................................. 

      .........................................................................”   เม่ือกวางไดยินเสือพูดเชนนั้นมันจึงตอบวา 

      “..............................................................................................................................................” 

     เสือรูวากวางรูทัน  มันจึงกระโดดเขาตระครุบกวางแลวกัดกินกวางเปนอาหาร 
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       กิจกรรม“ถาม...ตอบ” 

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการฟง  การคิดวิเคราะห   การคิดจินตนาการ  

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               ใบงานและแบบทดสอบ                    

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน  โดยทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแลว 

 ดําเนินกิจกรรม 

            1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม 

                         2. ครูอธิบายการดําเนนิกิจกรรมโดยใหผูเรียนฟงเร่ืองจากครู  แลวปรึกษากนั 

     ในกลุม  สงตัวแทนออกมาตอบคําถามดวยวาจาไมตองเขียนตอบ  และใหเพื่อนๆ ชวยกัน 

     วิพากษวจิารณ  โดยครูเร่ิมทํากิจกรรมท่ี 1,2 และ3 ตามลําดับ 

             3.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนของกลุม ตามเกณฑการใหคะแนน 

     ท่ีรวมกันกาํหนด   

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการฟง  

           2.   ตรวจคําตอบ 

      ขอเสนอแนะ   1.  ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                              2.  ครูอาจเปล่ียนเนื้อเร่ืองท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนั้น ๆ   
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                                                          ใบงาน กิจกรรมถาม...ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     ชุดท่ี  1   สําหรับครู 

     คําชี้แจง   ครูอานขอความตอไปนี้ใหผูเรียนฟงดวยเสียงดังชัดเจน  2  เท่ียว  แลวอานคําถาม 

                    ใหผูเรียนตอบดวยวาจาทีละขอ 

 

 

 

 

 

คําถาม    1.   เหตุใดจุกจงึตื่นนอนแตเชา 

   2.   พอของจุกนาจะมีอาชีพอะไร 

   3.   เหตุใดจุกจงึชวยพอพรวนดินใสปุยผักในวนัหยุด 

   4.   จุกนาจะเปนคนมีนิสัยอยางไร 

     ชุดท่ี  2   สําหรับผูเรียน 

     คําชี้แจง   ครูอานขอความตอไปนี้ใหผูเรียนฟงดวยเสียงดังชัดเจน  2  เท่ียว  แลวอานคําถาม 

                    ใหผูเรียนตอบดวยการจดัลําดับเหตกุารณ 

 

 

 

 

 

     คําส่ัง    เม่ือผูเรียนฟงเร่ืองท่ีครูอานแลวจงจัดลําดับเหตุการณ  โดยใสตัวเลขในชอง (   )   

                  หนาขอความ 

   (    ) อาบน้ํา 

   (    ) รดน้ําผัก 

   (    ) แตงตัว 

   (    ) ไปโรงเรียน 

   (    ) รับประทานอาหาร 

 

ขอความ 
   จุกตื่นนอกแตเชา  ชวยพอรดน้ําตนไมแลวจึงอาบน้ําแตงตัว  รับประทานอาหาร   
   ไปโรงเรียน ในวันหยุดจุกจะชวยพอพรวนดินใสปุยผกั 

ขอความ 
   จุกตื่นนอนแตเชา  ชวยพอรดน้ําตนไมแลวจึงอาบน้ําแตงตัว  รับประทาน 
   อาหารไปโรงเรียน   ในวันหยุดจุกจะชวยพอพรวนดนิใสปุยผัก 
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    ชุดท่ี  3    

    คําชี้แจง    ครูอานขอความตอไปนี้ใหผูเรียนฟงดวยเสียงดังชัดเจน  2  เท่ียว  แลวอานคําถาม 

                    ใหผูเรียนตอบดวยการทําแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    1.   ปากคาบไวม่ัน   คลุมรังใหดี  คําวา “คาบ”   หมายความวาอยางไร  

 ก      กิน    ข    ใชปากจิก 

 ค     เอาปากงับไว  ง     ใชปากยกของ 

    2.   คําวา “คลุม”  หมายความวาอยางไร  

 ก      คลุมโปงไมใหเห็น  ข     นําส่ิงตางๆ มาปดไว 

 ค     วางไวไมใหเห็น  ง      ปองกันไว 

    3.   อกส่ันระรัว   ความกลัวมากมี  คําใดมีความหมายตรงกันขามกับคําวา  “กลัว” 

 ก      กลา   ข    ฮึกเหิม   

 ค     ม่ันใจ         ง     กลาๆ   กลัวๆ   

 

 

 

 

 

 

ขอความ 
             ลูกนกสามตวั  ตางกลัวเหยี่ยวใหญ 
         กําลังมาใกล  ท่ีรังของมัน 
         เห็นใบไมแหง  จัดแจงชวยกัน 
         ปากคาบไวม่ัน  คลุมรังใหด ี
         เหยี่ยวมองไมเห็น  นกเรนซอนตัว 
      อกส่ันระรัว  ความกลัวมากมี 
         เหยี่ยวบินเลยไป  ดีใจเหลือท่ี 
         ลูกนกสามัคค ี  จึงปลอดภัยเอย 

(อ.รัชนี   ศรีไพรวรรณ) 
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           กิจกรรมการคิดวิเคราะห จากกรณีศึกษา 

 

    จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห    

    จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา                            30   นาที 

    สถานท่ี                                ในหองเรียน 

    อุปกรณ                               ใบงานกรณีศกึษา                     

    การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน  โดยทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแลว 

 ดําเนินกิจกรรม 

           1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม ประมาณ 3-5  คน 

                        2. ครูอธิบายการดําเนินกิจกรรม โดยใหผูเรียนอานกรณศึีกษาจากใบงาน 

    ใหผูเรียนชวยกันวเิคราะห  แลวตอบตามประเด็นองคประกอบ  5  องคประกอบในใบงาน 

             3.  สงตัวแทนกลุมออกมาตอบคําถามดวยวาจาไมตองเขียนตอบ  และใหเพื่อนๆ 

    ชวยกันวพิากษวจิารณ  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

             4.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกนักําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม  

            2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

    ขอเสนอแนะ    1.  ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                             2.  ครูอาจเปล่ียนเนื้อเร่ืองท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนั้น ๆ   
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ใบงาน กิจกรรมการคิดวิเคราะห 

 

     คําชี้แจง  ใหผูเรียนพิจารณาดูภาพท่ีกาํหนดใหแลววิเคราะหสถานการณใหครบ 

                            องคประกอบ 5 องคประกอบ ท่ีกําหนดให 

     ตัวอยาง กรณีศึกษา    เร่ือง  แมปูกับลูกปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คําตอบ   การวิเคราะหองคประกอบ  5  องคประกอบ  ดังนี ้  

 1.  ระบุช่ือเร่ือง/ปญหา   

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

 2.  จําแนกขอมูล  

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

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

              3.  จดัหมวดหมูขอมูล  

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

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

 4.  หาความสัมพันธ  

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

 5.  วิธีแกปญหา 

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

 

 

           วันหนึง่เวลาน้ําลงงวด   ปูสองตัวแมลูกพากันไตลงไปหากินตามชายเลน  ขณะเม่ือ 

    ไตไปนั้น  ลูกเดินหนา แมเดินตามหลัง  ตาแมจับอยูท่ีลูก  พอเดินไปไดสักหนอยแมปู 

    ก็รองบอกกบัลูกปูวา “นั่นทําไมเจาจึงเดนิงุมงาม   ซัดไปเซมาดังนั้น  จะเดนิใหตรงๆ  

    ไมไดหรือ  จะไดไปถึงท่ีหากินโดยเร็วๆ  มัวเดินคดไปคดมาเชนนี้  น้ําก็จะข้ึนเสียกอน 

    ท่ีเราจะไปถึง”    

            ลูกปูจึงยอนถามแมวา “แมจะใหเดนิตรงทางนั้นเดินอยางไรจะแม  ฉันยังไมรูแมลอง  

    เดินใหฉันดหูนอยซิ” 

             แมปูกเ็ดินตรงไมได  ดวยวิสัยปูยอมเดินคดไปคดมาเปนธรรมดา  แตหากแมปู 

    ไมรูสึกตัวนัน่เอง 
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   แบบประเมินผลงาน 

   คําชี้แจง  ใหผูประเมินทําเคร่ืองหมายถูก  √  ลงในชองระดับคุณภาพ  3 ดี  2 พอใช  1 ปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
3 2 1 

1. ตั้งช่ือเร่ือง    3  ตั้งช่ือเร่ืองไดสอดคลองส่ือความหมายได 

2  ตั้งช่ือเร่ืองไดสอดคลองเล็กนอย 

1  ตั้งช่ือเร่ืองไมสอดคลอง 

2. จําแนกขอมูล    3  จําแนกขอมูลไดหลากหลายครบถวน 

2  จําแนกขอมูลไดแตไมครบถวน 

1  จําแนกขอมูลไมได 

3. จัดหมวดหมูขอขอมูล    3  จัดหมวดหมูขอมูลได  3  ประเภทข้ึนไป 

2  จัดหมวดหมูขอมูลได  2  ประเภท            

1  จัดหมวดหมูได  1  ประเภท 

4.  เช่ือมโยงสัมพันธ    3  ขอมูลมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล 

2  ขอมูลสัมพันธกันเล็กนอย 

1  ขอมูลไมสัมพันธกัน 

5.  มีวิธีการแกปญหา/ 

    ตัดสินใจแกปญหา 

   3  กําหนดแนวทางการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

2  กําหนดแนวทางแกปญหาไดแตไมมีเหตุผล 

1  กําหนดแนวทางแกปญหาไมได 

 

     เกณฑการพิจารณาคุณภาพ 

 คะแนนระหวาง  10 - 15  คะแนน  หมายถึง ผลงานอยูในระดับด ี

 คะแนนระหวาง  6 - 9      คะแนน  หมายถึง ผลงานอยูในระดับพอใช 

 คะแนนระหวาง  1 - 5      คะแนน  หมายถึง ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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     กิจกรรม ปริศนาสมองไว            

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห    

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               ใบงาน ปริศนาสมองไว                

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน โดยพูดคุยเร่ืองตางๆ เชน เร่ืองอาหาร เร่ืองสุขภาพ 

 ดําเนินกิจกรรม 

            1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม 

                        2.   ครูอธิบายการดําเนนิกิจกรรม  โดยใหผูเรียนอานปริศนาจากใบงาน   

     แลวใหผูเรียนชวยกนัวเิคราะห และตอบคําถามดวยวาจาหรือเขียนตอบก็ได 

           3.   สงตัวแทนกลุมออกมาตอบคําถามดวยวาจา หรือเขียนตอบและใหเพื่อนๆ 

     ชวยกนัวพิากษวจิารณแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

           4.   ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม  

            2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

     ขอเสนอแนะ    1. ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                             2.  ครูอาจเปล่ียนเนื้อเร่ืองท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆ   
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ใบงาน ปริศนาสมองไว 

 

     คําชี้แจง    ใหผูเรียนฟง หรืออานปริศนาแลวตอบคําถาม 

 

 เต  ตอง  ตุม  เตย  และตุย  เปนเพื่อนรักกนัและสนิทกันมาก  ในวันเกดิของตอง พวกเขา    

     ตกลงกันวาจะไปรับประทานอาหารท่ีรานเจี๊ยบโภชนา  โดยตกลงกนัวาใหแตละคนส่ังอาหาร 

     คนละหนึ่งอยาง  ตามท่ีตนเองชอบและตองไมซํ้ากัน   อยากทราบวาใครจะส่ังอะไรกันบาง ? 

 1.   เต   จะไมส่ังอาหารท่ีมีปลาประกอบอยูในอาหารนัน้ ๆ  และไมชอบกินผัก 

 2.  ตอง  อยูในชวงลดความอวน  จะไมส่ังอาหารประเภททอดหรือผัด 

 3.  เตย  ชอบกนิอาหารทะเลและรสจัด 

 4.  ตุม  เปนคนชอบกินอาหารประเภทปงและยาง 

 5.  ตุย  ชอบกนิผัดผักมาก 

             รายการอาหารท้ัง  5  อยาง  ท่ีเต  ตอง  ตุม  เตย  และตุย  เลือกส่ังคือ  ตมยํากุงรสเด็ด 

     ปลานิลนิ่งมะนาว  ทอดมันกุง  คอหมูและไสออนยาง  ผัดผักรวมมิตร 

 

    

                                        คําถาม   แตละคนส่ังอาหารอะไร  และตองไมซํ้ากัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย    เตเลือกส่ัง     ทอดมันกุง  
 ตองเลือกส่ัง     ปลานิลนิง่มะนาว 
 เตยเลือกส่ัง     ตมยํากุงรสเดด็ 
 ตุมเลือกส่ัง  คอหมูและใสออนยาง   
             ตุยเลือกส่ัง  ผัดผักรวมมิตร 
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กิจกรรม เรื่อง  ผี....ผี 

 

    จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห   คิดจินตนาการ 

    จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

    ระยะเวลา                            30   นาที 

    สถานท่ี                                ในหองเรียน 

    อุปกรณ                               ใบงาน  เร่ือง  ผี....ผี                 

    การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนโดยพูดคุยเร่ืองตางๆ  เชน การเลนรอบกองไฟ        

 ดําเนินกิจกรรม 

         1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม 

                      2.  ครูอธิบายการดําเนินกิจกรรม โดยใหผูเรียนดภูาพจากใบงานแลวใหผูเรียน 

    ชวยกันวเิคราะห และตอบคําถามดวยวาจาหรือเขียนตอบก็ได 

         3.  สงตัวแทนกลุมออกมาตอบคําถามดวยวาจา หรือเขียนตอบ  และใหเพื่อนๆ  

    ชวยกันวพิากษวจิารณแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

                     4.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                         1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม  

            2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

    ขอเสนอแนะ    1.  ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                            2.  ครูอาจเปล่ียนเนื้อเร่ืองท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆ   
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ใบงาน เรื่อง ผี...ผี  

 

     คําชี้แจง   ใหผูเรียนดแูละอานรายละเอียดใน  เร่ือง  ผี...ผี  แลวตอบคําถามท่ีกําหนด 

 

 กลุมนักลาสัตว  7  คน  กําลังนั่งรอบกองไฟในคืนหนึ่ง   ขณะท่ีนั่งอยูนัน้พวกเขาเลาเร่ือง 

     สยองขวัญนาตื่นเตน  สมาชิกท่ีนั่งรอบกองไฟประกอบดวย จิ๊บ เจีย๊บ จิ๋ว  เจ แจน จิ๋ม และจุม   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คําถาม   นกัเรียนอานคําใบตอไปนี้แลวตอบซิวาใครนัง่อยูตรงไหนบาง  แลวเขียนช่ือ 

                    ตัวละคร ใหตรงกับตัวละครในเร่ือง 

  1.  เจี๊ยบนั่งติดกับจิ๋วบนขอนไมตลอดเวลา  พวกเขานั่งตรงกันขามกับจิม๋ 

  2.  แจนเอามือปดหนาอยูตลอดเวลา  เขาชอบนั่งขางจิ๋ม 

  3.  จุมชวยจิ๋มแตงตัวในงานคืนนี้  โดยเอาผารอบตัวคลายมัมม่ี 

  4.  เจตองนั่งคนเดียว  เพราะเขาเปนคนเลาเร่ืองผีและเปนหัวหนากลุม 
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กิจกรรม เรียงแสตมป              

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห    

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               1.  ใบงาน เรียงแสตมป    

                                    2.   แสตมปประมาณ  5-10  ดวง  (แลวแตจํานวนกลุม/นักเรียน)               

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน  โดยพูดคุยเร่ืองการสะสมแสตมป 

 ดําเนินกิจกรรม 

            1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม 

                         2.  ครูอธิบายการดําเนนิกิจกรรม  โดยใหผูเรียนดภูาพจากใบงาน แลวใหผูเรียน 

     ชวยกนัวเิคราะห และตอบคําถามดวยการเขียนตอบคําถามในตารางท่ีกําหนดในใบงาน 

           3.  สงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุม และใหเพื่อนๆ ชวยกนัวิพากษ 

     วิจารณแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

          4.  ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม  

           2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

      ขอเสนอแนะ   1.  ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                              2.  ครูอาจเปล่ียนรูปภาพท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนัน้ ๆ   
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ใบงาน เรียงแสตมป      

 

      คําชี้แจง     

      1.   ใหผูเรียนดภูาพแสตมป  แลวตอบคําถามท่ีกําหนดท้ัง 5  ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.   แบงแสตมปออกเปนกลุม  

 กลุม.................................................................................................................................. 

 …….................................................................................................................................. 

 

      3.   เขียนช่ือกลุมและช่ือแสตมปของแตละกลุมในตาราง 

ช่ือกลุมของแสตมป ช่ือแสตมป 

  

 

 

 

 

      4.  ดูแสตมปจริง แลวบอกซิวามีภาพอะไรอีกบาง 

      5.  ท่ีบานของนักเรียนมีแสตมปหรือไม  ใหนกัเรียนนํามาสะสม  โดยจดัเก็บใหเปนหมวดหมู 

           และเหมาะสม 
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กิจกรรม สํานวนไทย 

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห    

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               1.  บัตรคํา สํานวนไทย   

                                    2.  กระดาษวาดเขียน  สีเทียนหรือสีไม 

 

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและสนทนาเร่ือง  สํานวนไทย    

 ดําเนินกิจกรรม 

            1.   ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม 

                          2.   ครูอธิบายการดําเนินกิจกรรมโดยใหผูเรียนอานบัตรสํานวนไทย   

     เชน เสือไมท้ิงลาย   น้ําพึ่งเรือ  เสือพึงปา  ฯลฯ   แลวใหผูเรียนชวยกนัระดมสมองและ 

     ทํากิจกรรมดังนี ้

 2.1  จากบัตรคําท่ีดู  ใหผูเรียนวาดภาพประกอบคําสํานวนไทย 

 2.2  ใหผูเรียนเขียนเร่ืองจากภาพท่ีวาด  มาอยางนอย  5  ประโยค 

             3.  สงตัวแทนกลุม หรือ สุมผูเรียน (กรณีรายบุคคล) ออกมานําเสนอผลงาน 

      และใหเพือ่นๆ  ชวยกนัวิพากษวจิารณแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

             4.   ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนกลุมตามเกณฑการใหคะแนน  

     ท่ีรวมกันกาํหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม  

            2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

     ขอเสนอแนะ    1.  ครูอาจจะใหผูเรียนจับคูทํารวมกนัก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                              2.  ครูอาจเปล่ียนรูปภาพ หรือบัตรคําท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันนั้นๆ   
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กิจกรรม เขียนคําจากภาพ          

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดสรางสรรค   

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            30   นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ                               1.  ใบงาน เขียนคําจากภาพ 

                                    2.  สีเทียน  หรือสีไม 

 

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียนและพูดคุยเร่ืองท่ีเรียนไปแลว  

 ดําเนินกิจกรรม 

            1.   ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม หรือจะใหทํารายบุคคลก็ได 

                         2.  ครูอธิบายการดําเนนิกิจกรรม  โดยใหผูเรียนดูใบงานแลวใหผูเรียนชวยกัน 

     ระดมสมอง (กรณงีานกลุม) และปฏิบัตติามคําช้ีแจง   

            3.  สงตัวแทนกลุม หรือสุมผูเรียน (กรณีรายบุคคล) ออกมานําเสนอผลงาน    

     และใหเพื่อนๆ  ชวยกันวพิากษวิจารณแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

            4.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม  

            2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

     ขอเสนอแนะ    1.  ครูอาจจะใหผูเรียนเปนรายบุคคล  จับคูทํารวมกันก็ไดหรือทําเปนกลุมก็ได   

                             2.  ครูอาจเปล่ียนรูปภาพ หรือคําท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนัน้ๆ   
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ใบงาน เขียนคําจากภาพ 

 

       คําชี้แจง    ใหผูเรียนดูภาพแลวเขียนพยญัชนะแทนภาพลงในชองวางใหถูกตอง 

 

         ตัวอยาง     

 

 

 

     1.   

 

 

 

     2. 

 

 

 

 

     3. 

 

 

 

 

     4.   

 

 

 

 

 

 

+ + = กลม 

+ + =  

+ า + + =  

+ + =  

+ า + + =  
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กิจกรรม เกมภาษาพาเพลิน 

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห  คิดเชิงมโนทัศน  และคิดสรางสรรค 

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            ตามความเหมาะสมของแตละใบงาน 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ           ใบงาน  เกมภาษาพาเพลิน 

        

     การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน แลวทบทวนเร่ืองท่ีเรียนไปแลว 

 ดําเนินกิจกรรม 

          1.  ครูแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม หรือจะใหทํารายบุคคลก็ได 

                        2.  ครูอธิบายการดําเนินกิจกรรมโดยใหผูเรียนดูใบงานแลวใหผูเรียนชวยกัน 

     ระดมสมอง (กรณีงานกลุม)  และปฏิบัตติามคําช้ีแจง   

          3.  สงตัวแทนกลุม หรือ สุมผูเรียน (กรณีรายบุคคล) ออกมานําเสนอผลงาน   

     และใหเพื่อนๆ ชวยกันวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

          4.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                        1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม  

           2.  ตรวจคําตอบจากใบงาน 

     ขอเสนอแนะ   1.  ครูอาจจะใหผูเรียนเปนรายบุคคล  จับคูทํารวมกันก็ได หรือทําเปนกลุมก็ได   

                             2.  ครูอาจเปล่ียนรูปภาพ หรือคําท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนัน้ๆ   
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ใบงาน  ภาษาพาเพลิน 

 

ฉบับที่  1   ปริศนาคําทาย 

(ทักษะการคิดวิจารณญาณ  คิดมโนทัศน) 

 

             คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานปริศนาคําทาย  แลววิเคราะหหาคําตอบ  โดยใสตัวอักษร �   

                             ลงในชอง ทุกชองท่ีกําหนดไว 

 

     ขอ  1   พวกฉันเปนใครอาศัยอยูในปา  ลองทายซิวาพวกฉัน 

                 เปนใคร 

 

 

     ขอ  2   ฉันมีชีวิตแตเดินไมได  คนเขารักฉันรดน้ําพรวนดนิ    

 

 

     ขอ  3   ศาสนาอะไรคนไทยสวนใหญนบัถือ 

 

 

     ขอ  4   นางฟาสวมใสไวบนศีรษะ  ชวยบอกซิจะวาฉันคืออะไร     

 

 

 

     ขอ  5   ใชกอสรางบาน  อาคารตึกใหญ  กําแพงก็ใช  คืออะไร 
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ฉบับที่  2   ดูซิวาฉันเปนพวกใคร 

(ทักษะการคิดวิเคราะห  การคิดวิจารณญาณ) 

 

     คําส่ัง      ใหนักเรียนอานบทกลอน  แลวตอบคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ขอ  1   บทกลอนนี้มีสัตว อะไรบาง 

    ……………………………………………………………………………………………….... 

    ……………………………………………………………………………………………….... 

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

     ขอ  2   สัตวในบทกลอนนี้จําแนกไดกีป่ระเภท  อะไรบาง 

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

    ……………………………………………………………………………………………….... 

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

    ขอ  3   นักเรียนชอบสัตวชนิดไหน  เพราะอะไร 

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

    ……………………………………………………………………………………………….... 

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

 

 

 

 แมงปองแมลงผึ้ง  ปลาทูนึ่งปลากระสง 

 กุงก้ังตัง้ตัวตรง   ปลากะพงซ้ือแพงจัง 

 อ่ึงอางและคางคก  ท้ังจ้ิงจกแลแงหินผา 

 นกยางยองจิกปลา  ฝูงคางลิงวิ่งรองอึง 

 

        (ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ  อางในหนังสือวรรณคด ี

         วรรณกรรม,  2547 : 26)    
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ฉบับที่  3   ดูซิวาฉันเปนพวกใคร 

(ทักษะการคิดวิเคราะห) 

 

     คําส่ัง   ใหนักเรียนอานบทกลอน  แลวตอบคําถาม  คะแนนคําตอบละ  1  คะแนน 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

      

     ขอ  1  บทกลอนนี้มีคําท่ีสะกดดวยแมกนกี่คํา  อะไรบาง 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

     ขอ  2   ใหนักเรียนนําคําในขอ  1  มาแตงประโยคใหม 

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

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

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

     ขอ 3   บทกลอนนี้มีคําท่ีเปนคําคลองจองกี่คู  อะไรบาง 

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

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

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

 

 

       หมูอวนใจบุญนัก    ชางรูจักกินอาหาร 

 ปลาใหญใตบาดาล  เจาปลาวาฬสําราญใจ 

 น้ําใจเหมือนน้ําตาล  ชางหอมหวานกวาส่ิงใด 

 ขอบคุณท่ีอวยพรให  คนหาไวไหนแมกน   

 

        (หนังสือวรรณคดวีรรณกรรม,  2547 : 26)    
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ฉบับที่  4   ดูซิวาฉันเปนพวกใคร 

(ทักษะการคิดเชื่อมโยง  คดิสังเคราะห) 

 

     คําส่ัง   ใหนักเรียนเขียนคําท่ีมีตัวสะกดดวยตวัอักษรตอไปนี้ ใหไดมากท่ีสุดในเวลา 15 นาที 

                  คะแนนคําละ 1 คะแนน 

 

 

 ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด   =  มีด     จัด  เปด  เบ็ด ตลาด  ติด  ราด  สาด  สวด 
 

 

จ =……………………………………………………………………………………… 

ช =……………………………………………………………………………………… 

ฎ =……………………………………………………………………………………… 

ฏ =……………………………………………………………………………………… 

ฐ =……………………………………………………………………………………… 

ฑ =………………………………………………………………………………..…… 

ต =……………………………………………………………………………………… 

ถ =………………………………………………………………………………………  

ก = …………………………………………………………………………………..… 

น =……………………………………………………………………………………… 

ก =……………………………………………………………………………………… 

บ =……………………………………………………………………………………… 
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ฉบับที่  5   เปลี่ยนตัวสะกด 

(ทักษะการเช่ือมโยง  คิดสังเคราะห) 

 

      คําส่ัง   ใหนักเรียนเปล่ียนตัวสะกดจากคําเดิม เพื่อใหเกิดคําใหมจากเดิม และเปนคําท่ีมี 

                  ความหมายใหไดมากท่ีสุด ในเวลา 15 นาที      

                    

      เกณฑการใหคะแนน  คะแนนคําละ 1 คะแนนกลุมใดไดคะแนนมากท่ีสุดกลุมนั้นเปนผูชนะ 

                 

      ตัวอยาง    

คําเดิม คําใหม 

เสียง เสียด    เสียบ    เสียว 

 

คําเดิม คําใหม 

สาว  

รอบ  

หมอบ  

กลอบ  

โหด  

เรียน  

เดิน  

สุก  

หาร  

แผน  

 

    ขอเสนอแนะ    กิจกรรมนี้ครูอาจเปล่ียนใหผูเรียน  เปล่ียนพยัญชนะ  หรือเปนคําพองเสียง 

                         ก็ไดแลวแตระดับชั้น 
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ฉบับที่  6   แยกประเภทบอกเหตุผล 

(ทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะห  และคิดวิจารณญาณ) 

                                                        

 

           คําชี้แจง  ใหนักเรียนแบงอุปกรณซ่ึงเปนส่ิงของประเภทตาง ๆ  วาส่ิงใดควรอยูกลุมใด   

                           เพราะเหตุใด  โดยเขียนบรรยายบอกเหตุผลไวใหละเอียด 

 

                                                  

            

            

            

            

            

            

            

   

 

     ตัวอยางคําตอบ   

     พวกท่ี  1  ปากกา ดนิสอ ไมบรรทัด  เปนพวกเดยีวกันเพราะเปนของใชสําหรับใชเขียนหนังสือ 

     พวกท่ี  2  ...................................................................................................................................... 

         ……………………………………………………………………………………………. 

     พวกท่ี  3  ...................................................................................................................................... 

          ……………………………………………………………………………………………......  

     พวกท่ี  4  ...................................................................................................................................... 

           ……………………………………………………………………………………………..... 

     พวกท่ี  5  ...................................................................................................................................... 

           ……………………………………………………………………………………………..... 

               

 

ไมขีด  ไมจิ้มฟน หนังสือ  สมุด  ไมบรรทัด 

มีด  ปากกา  เขียง  โตะ  เศษผา 

ชอลก  ดินสอ  ท่ีนอน    สําลี  แวนตา 

กรรไกร ชอน  สบู  ชาม  หว ี

หมอ  กระจก  แปงกระปอง เทียนไข  เข็ม 

ยาสีฟน แจกนั  ดาย  แปรงสีฟน ยาแดง 

สําลี  กระทะ  ผาพันแผล แฟม  กระเปา 

หมอน  เข็มหมุด เส้ือ  ผาหม  กางเกง 
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            กิจกรรม  อักษรอวกาศ  

 

     จุดประสงค                          เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน  และคิดสรางสรรค 

     จํานวนผูเรียน                      ตามความเหมาะสม 

     ระยะเวลา                            15  นาที 

     สถานท่ี                                ในหองเรียน 

     อุปกรณ          1.  ไมบรรทัด  กระดาษ  ดินสอ    

      การดําเนินกิจกรรม 

 นําสูกิจกรรม 

                        ครูกลาวทักทายผูเรียน  แลวทบทวนบทเรียนโดยใหผูเรียนทองแม ก ไก   

     (พยัญชนะไทย  44  ตัว) 

 ดําเนินกิจกรรม 

         1.  ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปนสองกลุมๆละเทากัน                 

                       2.  ครูดําเนินกิจกรรมโดยใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมาทีละคน 

     ใชไมบรรทัดเขียนตวัอักษรบนอากาศทีละตัว  โดยครูสาธิตใหผูเรียนดกูอน 1-2  คร้ัง 

        3.  ใหผูเรียนท่ีอยูกลุมตรงกันขามทายวาอักษรนั้นเปนอักษรอะไร ขณะท่ีออกมา 

     เขียน “อักษรอวกาศ”  นั้น ใหชูมือใหสูงเหนือศีรษะ  ใชไมบรรทัดคอยๆ  วาดตวัอักษร 

     ใหถูกตองตามลีลาการเขียนตัวอักษรอยางชาๆ  

         4.  ถาผูเรียนฝายตรงขามทายถูกใหแตละกลุมเขียนตัวอักษรนั้นลงในกระดาษ   

         5.  ดําเนนิตอไปโดยผลัดเปล่ียนใหฝายตรงขามออกมาเขียน “อักษรอวกาศ” บาง 

         6.  ครูควบคุมการเลนของท้ัง  2  ฝายใหมีลีลาการเขียนท่ีถูกตองในการเขียน   

     ถาพบขอบกพรองครูจะตองรีบแกไข  โดยอธิบายวิธีการเขียนท่ีถูกตอง 

         7.  ครูและผูเรียนชวยกันสรุปคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีรวมกันกําหนด 

 การประเมินผล 

                      1.  สังเกตพฤติกรรมการทํากจิกรรม  

          2.  ตรวจคําตอบจากผลงาน 

        ขอเสนอแนะ    1.  ครูอาจจะใหผูเรียนเปนรายบุคคล  จับคูทํารวมกันก็ไดหรือทําเปนกลุมก็ได   

                                2.  ครูอาจเปล่ียนรูปภาพ หรือคําท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นนั้น ๆ                  
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แบบฝกทักษะดานการคิดวิเคราะห 

 การสรางแบบฝกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห  จําเปนตองมีความสอดคลองกับหลักการ   

    ทฤษฎีการคิดวิเคราะห  คือ  สงเสริมใหผูตอบสามารถระบุช่ือเร่ือง  จําแนก  แยกแยะขอมูล 

    เปรียบเทียบ หาความสัมพนัธเช่ือมโยงขอมูล  และหาแนวทางการตดัสินใจเลือกทางเลือก 

 การคิดวิเคราะหชวยใหผูเรียนรูขอเท็จจริง  รูเหตุผล  เบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง และเขาใจ 

    ความเปนมา  รูองคประกอบท่ีเกี่ยวของ ไดขอเท็จจริงท่ีเปนฐานความรูในการนําไปใช 

    ในการตัดสินใจแกปญหา  การประเมินผลและการตัดสินใจท่ีถูกตอง  

 

 

แบบฝกทักษะดานการคิดวิเคราะหทางหลักภาษา 

     คําชี้แจง   ใหผูเรียนอานคําสํานวนไทยท่ีกําหนดใหมีตัวสะกดในคําใดบางโดยนําคําไปใส 

                      ใหตรงตามมาตราตัวสะกดท่ีกําหนด 

 

           ตัวอยาง     น้ําข้ึนใหรีบตัก  รักดหีามจัว่   รักช่ัวหามเสา   หนีเสือปะจระเข     

     รําไมดีโทษปโทษกลอง    เดินตามผูใหญหมาไมกัด   ฝนตกข้ีหมูไหล 

 

 แมกก  ...................................................................................................... 

 แมกบ  ....................................................................................................... 

 แมกน  ....................................................................................................... 

 แมกง  ....................................................................................................... 

 แมกม  ....................................................................................................... 

แมกด  ....................................................................................................... 

แมเกย  ....................................................................................................... 

แมกง  ....................................................................................................... 

 แมเกอว  ....................................................................................................... 
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    คําชี้แจง     ใหนักเรียนพิจารณาภาพท่ีกําหนดให  แลววิเคราะหมีสวนประกอบดวยอะไรบาง 

                       และมีคุณคาทางโภชนาการอะไรบาง    

     ตัวอยาง     กวยเตี๋ยวลูกช้ิน หมูแดง 

     คําตอบ 1.  สวนประกอบของกวยเตีย๋ว  คือ  เสนกวยเตีย๋ว   ถ่ัวงอก  ผักบุง  หมูแดง  

                                 ลูกช้ินหมู  กระเทียมเจยีว   ตนหอมผักชี  น้ําปลา  น้าํตาล  พริก  น้าํสม  

  2.  คุณคาทางโภชนาการ 

คารโบไฮเดรต         โปรตีน       ไขมัน         เกลือแร        วิตามิน 

เสนกวยเตีย๋ว หมูแดง, ลูกช้ิน

,ถ่ัวงอก 

น้ํามัน น้ําปลา กระเทียม,ผักบุง, 

ตนหอมผักชี 

 

 

     ตัวอยาง  การตอบคําถามจากการฟงนทิาน 

     คําชี้แจง  ครูเลานิทานเร่ืองกระตายตืน่ตูม  พรอมภาพประกอบ  ใหผูเรียนฟง  

                                         แลวครูใหผูเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟง ในเชิงคิดวิเคราะหดังนี ้

     ใคร  (Who)  -   มีใครอยูในเหตุการณบาง 

 -   ใครนาจะเปนคนท่ีทําใหสถานการณนี้เกดิ 

 -   เหตกุารณนีใ้ครเสียหายท่ีสุด 

 -   ใครเปนคนพิสูจนวาฟาไมไดถลม 

     อะไร  (What)  -   มีอะไรเกี่ยวของกับเหตุการณนี้บาง เกีย่วของกันอยางไร 

 -   อะไรนาจะเปนหลักฐานสําคัญท่ีทําใหรูวาฟาไมไดถลม 

     ท่ีไหน (Where)   -   สถานท่ีเกิดเหตุฝาถลมบอกเหตุอะไรบาง 

                            -    เหตกุารณนี้เกิดข้ึนท่ีไหน 

     เม่ือไร (When)    -   เหตกุารณนีน้าจะเกิดข้ึนเม่ือไร  เพราะเหตุใด 

               -   เวลาใดบางท่ีสถานการณเชนนี้จะเกดิข้ึนได       

     เพราะเหตุใด (Why)   -   เพราะเหตุใดลูกตาลจึงหลน 

                                  -   เพราะเหตุใดกระตายจึงคิดวาฟาถลม 

          -   เพราะเหตุใดสัตวท้ังหลายจึงเช่ือกระตาย 

     อยางไร (How)           -   ลําดับเหตกุารณนี้ดวูาเกดิข้ึนไดอยางไร 

-   ทําอยางไรจงึรูวาฟาไมไดถลม 

แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ในการจําแนกองคประกอบ การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
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แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหประเภทการใชคําถาม   ซ่ึงมีลักษณะคําถามดังตอไปนี ้

                   1.  คําถามท่ีมีคําตอบอยูในขอความท่ีอาน   

                   2.  คําถามท่ีผูตอบตองคิด ประมวลขอมูล โดยคนหาจากขอความท่ีมีอยูในเนื้อหา 

     ท่ีอานแลวนํามาตอบคําถาม   

    3.  คําถามท่ีผูตอบตองใชความสามารถของตนเองในการคิดหาคําตอบดวยตนเอง 

      โดยการประมวลความรูจากขอความท่ีอาน/ ดู / ฟง  รวมท้ังใชประสบการณท่ีมีอยูมาตอบ 

       คําถามตามความคิดของตนเอง   

 ถาสามารถตั้งคําถามใหผูเรียนตอบถึงระดบั 3 ดังกลาวทุกคร้ังจะทําใหผูเรียนสามารถ 

       พัฒนาความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเอง  และชวยพัฒนาทักษะการคิดได 

       เปนอยางดี การตั้ง คําถามไดท้ัง  3  ลักษณะทําไดดังตัวอยาง  ตอไปนี้ 

    

      

     

     ตัวอยาง   แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหประเภทการใชคําถาม 

     คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานเร่ือง “การออกกําลังกายใหไดประโยชน”  ในเวลา  15  นาที   

                      แลวตอบคําถามตอไปนี ้

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
     

            

 

 

 

 

การท่ีมนุษยจะมีรางกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณนั้น  สวนหนึ่งมาจากการออก

กําลังกายท่ีสมํ่าเสมอ  การออกกําลังกาย  นอกจากจะมีผลตอรางกายแลว  ยังทําให

จิตใจและสมองแจมใสอีกดวย   ประโยชนของการออกกําลังกายมีดังนี้  ชวยเพิ่ม           

ความแข็งแรงและความทนทานของรางกายในการทํางานตาง ๆ ทําใหการไหลเวียน

เลือดดีและรางกายสดช่ืน ทําใหหัวใจและปอดแข็งแรง  ทําใหเกิดการผอนคลาย                

และสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  จะเร่ิมตนดวยปริมาณนอยและทําท่ีงายกอน

แลวจึงเพิ่มปริมาณและความยากข้ึนตามลําดับ  ใหทุกสวนของรางกายไดออกกําลัง 

การออกกําลังกาย  ควรทําใหสมํ่าเสมออยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห  และคร้ังละ

ประมาณ 20 – 30 นาที  อบอุนรางกายและทําการยืดกลามเนื้อกอนออกกําลังกาย      

ทุกคร้ัง  หายใจเขาออกทุกจังหวะของการออกกําลังกาย  หลังการออกกําลังกายควร          

มีการออกกําลังเบา ๆ ทุกคร้ัง  เพื่อเปนการปรับสภาพของรางกาย  ใหเขาสูสภาพปกติ 
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  คําถามลักษณะท่ี 1  (Right there)   

เปนคําถามท่ีมีคําตอบอยูในขอความท่ีอาน  เชน 

1. ประโยชนของการออกกําลังกายมีอยางไรบาง 

2. การออกกําลังกายท่ีดีควรทําใหสมํ่าเสมออยางนอยกี่คร้ังตอสัปดาห 

3. การออกกําลังกายควรใชเวลาในแตละคร้ังประมาณกีน่าที 

 

 

            คําถามลักษณะท่ี 2  (Think and Search)   

เปนคําถามท่ีผูตอบตองคิดประมวลขอมูล  โดยคนหาจากขอความท่ีมีอยูในเนื้อหา 

       ท่ีอานแลวนํามาตอบคําถาม  เชน 
1. นักเรียนไดประโยชนจากการอานเร่ืองนี้อยางไรบาง  เขียนสรุปเปนขอ ๆ 

2. กอนออกกําลังกายทุกคร้ัง  ทําไมเราตองอบอุนรางกาย 

3. “จิตท่ีแจมใส  ยอมอยูในกายท่ีสมบูรณ”  นักเรียนเห็นดวยกับคํากลาวนีห้รือไม 

         เพราะเหตุใด 

 

 

 

 คําถามลักษณะท่ี 3  (On your own)   

           เปนคําถามท่ีผูตอบตองใชความสามารถของตนเองในการคิดหาคําตอบดวยตนเอง  เชน 

1. ในชีวิตประจําวันของนกัเรียนมีการออกกําลังกายมากนอยเพยีงใด  เพราะเหตใุด 

2. นักเรียนชอบวธีิออกกําลังกายดวยวิธีการใด  เพราะเหตุใด 

3. นักเรียนจะเขียนคําขวัญเชิญชวนใหประชาชนออกกําลังกายดวยขอความอยางไร   

             จึงจะทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายมากท่ีสุด 
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ตัวอยาง   การจัดกิจกรรมโดยใชคาํถามกระตุนใหคิดโดยผานกระบวนการฟง  การดลูะการอาน 

  

            กิจกรรมท่ี  1   

 

 ใหผูเรียนพิจารณาเนื้อเพลงและฟงเพลงจาก CD  ROM  แลวคิดวิเคราะหหาเหตุผล 

        และเชื่อมโยง   ควรมีลักษณะคําถามดงันี ้

         1.  เพลงท่ีฟงนี้มีเนื้อความเกี่ยวกับอะไร 

        2.  บทเพลงนี้สอดคลองกับสํานวนไทยวาอยางไร  

3.  เพลงท่ีฟงนี้มีจุดเดนในดานใด 

         4.  จากบทเพลงนี้ใหขอคิดอะไรบาง  

   

        กิจกรรมท่ี  2   

 

ใหผูเรียนอานขอความท่ีกําหนดให  แลวคิดวิเคราะหหาขอมูลท่ีเชื่อมโยงสัมพนัธกัน 

        ควรมีประเด็นการตอบดังนี ้

1. ระบุช่ือเร่ืองท่ีอาน 

2. จําแนก/แยกแยะขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน 

3. เช่ือมโยงหาความสัมพันธของขอมูล 

4. เปรียบเทียบขอมูล 

5. กําหนดทางเลือก/ตัดสินใจแกปญหา 
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      ตัวอยาง กรณีศึกษา  เร่ืองกระตายกับเตา 

     คําชี้แจง  ใหนกัเรียนพิจารณาดูภาพท่ีกําหนดให แลววิเคราะหสถานการณใหครบ 

                            องคประกอบ  5  องคประกอบ  ท่ีกําหนดให 

 

 

 

 

 

 

            คําตอบ   การวิเคราะหองคประกอบ  5  องคประกอบ  ดังนี ้  

 1.  ระบุชื่อเร่ือง/ปญหา เตากับกระตาย  กระตายจอมโว  เตาผูทระนง 

 2.  จําแนกขอมูล  ทองฟา  นก  ภเูขา  กอนหนิ  ทุงหญา  ตนไม     

                                                       ดอกไม  กอนเมฆ  ดนิ  กระตาย เตา สุนัขจิ้งจอก   

 3.  จัดหมวดหมูขอมูล   

      ประเภทสัตว  :  บินได  บินไมได  สองเทา  ส่ีเทา  

      ประเภทพชื  :  ไมยืนตน  ไมลมลุก  ตนไม  ทุงหญา  ดอกไม 

      ชนิดของสัตว  :  สองขา  มีส่ีขา   

                  ส่ิงมีชีวิต   :  กระตาย  สุนัขจิ้งจอก  เตา  ตนไม 

       ส่ิงไมมีชีวติ  :  ทองฟา  ภูเขา  กอนหิน  ดนิ 

 4.  หาความสัมพันธ กระตายมัวแตนอนหลับจึงวิง่แพเตา 

เตามีความพยายามและไมประมาทจึงเดินชนะกระตาย 

    สัตวตางๆ ยินดีกับเตาท่ีเตาชนะกระตาย 

    สัตวตางๆ ไมชอบกระตายท่ีชอบคุยโวโออวดและดูถูกผูอ่ืน 

 5.  วิธีแกปญหา 

       5.1   ทําไมเตาจึงเดนิชนะกระตาย   :  เพราะมีความอดทนและพยายาม 

      :  เพราะกระตายประมาทมัวแตนอนหลับ 

       5.2  ถากระตายไมนอนหลับเตาจะทําอยางไรจึงจะชนะกระตายพยายามเดนิอยาง 

                           รวดเร็ว ดวยความตั้งใจ และอดทน 
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         แบบประเมินผลงานกรณีศึกษา เร่ืองกระตายกับเตา 

         คําชี้แจง  ใหผูประเมินทําเคร่ืองหมายถูก √ ลงในชองระดับคุณภาพ 3 ดี 2 พอใช 1 ปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
3 2 1 

1. ตั้งช่ือเร่ือง    3  ต้ังช่ือเรื่องไดสอดคลองสื่อความหมายได 

2  ต้ังช่ือเรื่องไดสอดคลองเล็กนอย 

1  ต้ังช่ือเรื่องไมสอดคลอง 

2. จําแนกขอมูล    3  จําแนกขอมูลไดหลากหลายครบถวน 

2  จําแนกขอมูลไดแตไมครบถวน 

1  จําแนกขอมูลไมได 

3. จัดหมวดหมูขอมูล    3  จัดหมวดหมูขอมูลได  3  ประเภทขึ้นไป 

2  จัดหมวดหมูขอมูลได  2  ประเภท            

1  จัดหมวดหมูได  1  ประเภท 

4.  เช่ือมโยงสัมพันธ    3  ขอมูลมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล 

2  ขอมูลสัมพันธกันเล็กนอย 

1  ขอมูลไมสัมพันธกัน 

5.  มีวิธีการแกปญหา/

ตัดสิน 

   3  กําหนดแนวทางการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

2  กําหนดแนวทางแกปญหาไดแตไมมีเหตุผล 

1  กําหนดแนวทางแกปญหาไมได 

 

    เกณฑการพิจารณาคุณภาพ 

  คะแนนระหวาง  10 - 15  คะแนน  หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 

  คะแนนระหวาง  6 - 9     คะแนน  หมายถึง  ผลงานอยูในระดับพอใช 

  คะแนนระหวาง  1 - 5     คะแนน หมายถึง   ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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แบบฝกทักษะการคิดสังเคราะห 

 

  

           แบบฝกทักษะการคิดสังเคราะห ตองมีความสอดคลองกับตัวช้ีบงความสามารถดานความคิด

สังเคราะห  คือ  สามารถในการคิดท่ีจะดึงองคประกอบตางๆ มาหลอมกันภายใตโครงสรางใหมอยาง

เหมาะสม ถูกตอง  เพื่อใหเกิดส่ิงใหมท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม      

 

       

 

 

 

   เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  10   คะแนน 

 1.  การวาดภาพ     2    คะแนน 

วาดภาพไดสอดคลองกับสํานวน ให  2  คะแนน 

         วาดภาพไมสอดคลองกับสํานวน ให  0  คะแนน   

 2.    การเขียนสรุปสาระสําคัญหรือเขียนแผนผังความคิด    3   คะแนน 

เขียนไดชัดเจนและสอดคลอง ให  3  คะแนน 

เขียนไดแตไมคอยชัดเจนและสอดคลองบางเล็กนอย   ให  2  คะแนน 

 3.     แตงเร่ืองหรือบทกลอน      5  คะแนน 

- เขียนไดตอเนื่องมีความสัมพันธกันตลอดเร่ือง มีความสอดคลองกับหัวเร่ือง 

  ท่ีกําหนด    ให  5  คะแนน 

- เขียนไมตอเนื่องมีความสัมพันธกันตลอดเร่ือง แตมีความสอดคลองกับหัวเร่ือง 

  ท่ีกําหนด    ให  4  คะแนน 

- เขียนสับสนวกวนไมตอเนือ่งสัมพันธกันตลอดเร่ือง แตมีความสอดคลองกับ 

  หัวเร่ืองท่ีกําหนด   ให  3  คะแนน 

- เขียนสับสนวกวนไมตอเนือ่งสัมพันธกันตลอดเร่ือง ไมมีความสอดคลองกับ 

  หัวเร่ืองท่ีกําหนด   ให  2  คะแนน 

- เขียนสับสนวกวนไมตอเนือ่งสัมพันธกันตลอดเร่ือง ไมมีความสอดคลองกับ 

  หัวเร่ืองท่ีกําหนดส่ือสารไมรูเร่ือง ให  1  คะแนน 

 

ตัวอยาง   ครูใหนักเรียนเรียนเร่ืองคําสํานวนไทย  “เสือไมท้ิงลาย” แลวครูใหนักเรียน 

               ทํากิจกรรมตอไปนี้ 

   1.  วาดภาพท่ีแสดงความสอดคลองกับคําสํานวนดังกลาว 

   2.  เขียนสรุปสาระสําคัญของคําวา “เสือไมท้ิงลาย”  เปนแผนผังความคิด 

                3.  แตงเร่ืองหรือบทกลอนเกีย่วกับคําสํานวน  “เสือไมท้ิงลาย”  

 



 
 

                 ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  เลมที่ 6 แบบฝกเสริมทักษะการคิด 
 

64 

  

 

 

 การสรางแบบฝกทักษะการคิดสรางสรรค  จําเปนตองมีความสอดคลองกับหลักการ  ทฤษฎี  

ความคิดสรางสรรค  คือสงเสริมใหผูตอบสามารถคิดไดหลายๆ ทาง และหลาย ๆ แบบ              ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 

 

      1.  แบบความคลองแคลวในการใชคาํ 

           คําชี้แจง   ใหนกัเรียนเขียนคําท่ีข้ึนตนดวย “กระ”  ท่ีมีความหมายใหมากท่ีสุดในเวลา 

ท่ีกําหนดโดยใหคะแนน  คําละ 1 คะแนน  

 

   ตัวอยาง   คําท่ีข้ึนตนดวยคําวา  “กระ” 

คําตอบ    กระโดด   กระดาน  กระดุม  กระบวย  ............... 

 

 

 

 

     2.   แบบการสรางคําจากอักษร 

           คําชี้แจง   ใหนกัเรียนนําตัวอักษรจากคําท่ีกําหนดใหมาสลับกันใหเปนคําใหม 

                            ท่ีมีความหมายใหไดมากท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนด   ใหคะแนน  คําละ 1 คะแนน 

 

 

                ตัวอยาง   คําวา  “มะละกอ” 

                คําตอบ    กอ  ลอก  มอ  =  กลม   

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

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

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

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

 

 

แบบฝกทักษะการคิดสรางสรรคทางภาษา 
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        3.   แบบการหาคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

        คําชี้แจง    ใหนกัเรียนหาคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน  หรือคลายคลึง  หรือใกลเคียงกัน 

กับคําท่ีกําหนดใหไดมากท่ีสุดในเวลาท่ีกาํหนด  ใหคะแนน  คําละ  1  คะแนน 

 

                  ตัวอยาง   คําท่ีมีความหมายคลายคลึง  หรือเหมือนกับคําวา  “ใหญ” 

                  คําตอบ    อวน  หนา  หนัก    ................................................................................... 

 

 

        4.  แบบความหมายของภาพ 

        คําชี้แจง    ใหนกัเรียนพิจารณาภาพแลวตอบวาบุคคลในภาพควรพูดวาอยางไรบาง  

โดยบอกมาใหมากท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนด ใหคะแนนประโยคละ 5 คะแนน 

        ตัวอยาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คําตอบ  .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

    ...................................................................................................................................................     
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ตัวอยาง   แบบฝกทักษะการเขียนเร่ืองส้ันจากภาพ 

    

       คําชี้แจง    ใหนกัเรียนพิจารณาภาพแลวเขียนเรียงความจากภาพและตั้งชื่อเร่ือง  ในเวลา 

                            ท่ีกําหนดให   ไมนอยกวา  10  บรรทัด   คะแนนเต็ม  10   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................      
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แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรคจินตนาการ 

     คําชี้แจง    ใหนกัเรียนสังเกตภาพท่ีกําหนดให แลวคิดวาคนกับสุนัขกําลังคุยอะไรกัน   

   ชวยกันคิดหาคําตอบใหไดมากท่ีสุด 

   เกณฑการใหคะแนน คิดไดมากไดคะแนนมาก  โดยใหคะแนนคําตอบละ  5  คะแนน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  คําตอบ.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................ 
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แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรคและจินตนาการ 

      ตัวอยาง ใหนกัเรียนสังเกตภาพท้ัง 6 ภาพแลวชวยกนัเลาเร่ืองราวตามภาพ แลวสรุป 

เร่ืองราว และขอคิดท่ีไดจากเร่ืองท่ีเลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คําตอบ ........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................ 
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แบบฝกทักษะการวิเคราะหองคประกอบ 

        คําชี้แจง   จงจําแนกสวนประกอบของส่ิงท่ีกําหนดให  ตอไปนี ้

 

        1.   สวนประกอบของ “รถยนต”    

                                

                                       

            

            

            

            

            

            

 

       2.    สวนประกอบของ “กวยเตี๋ยว”                                                       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
กวยเต๋ียว 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://caronline.net/Images/Uploaded/8024302.jpg&imgrefurl=http://www.nissanfriendclub.com/forum/showthread.php%3Ftid%3D2683%26page%3D3&usg=__fVHn2pVSxz08xwSMksQOh0c_lXU=&h=389&w=694&sz=59&hl=th&start=38&tbnid=C4qi62QlLtfikM:&tbnh=78&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D20
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การวิเคราะหเหมือนและความตาง 

 

            คําชี้แจง   จงวิเคราะหวาคําที่กําหนดใหในขอใดมีความหมายคลายคลึงกัน 

 

     1.    พนา  :  ปา นที :  ? 

 ก.   ทองฟา       ข.   แมน้ํา  ค.  ภูเขา  ง.   แผนดิน 

     2. ดึง  :  ลาก  โยน :  ? 

 ก.   ปา        ข.   ฉุด  ค.  ผลัก  ง.  พุง 

     3.   สุนัข  :  แมว ไก :  ? 

 ก.   กระตาย       ข.  เปด  ค.  กระรอก ง.  นกกระจอกเทศ 

     4.   สะดวก  :  สบาย              ยากจน  :   ? 

 ก.   ยากนาน       ข.   ยากมาก  ค.  ยากเย็น ง.  ยากไร 

     5.  รมเย็น  :  สดช่ืน  รอนใจ  :  ? 

 ก.  รอนใน       ข.  รอนรน  ค.  รอนแรง ง.  รอนรุม   

 

 

 

 

          คําชี้แจง    จงวิเคราะหวาคําที่กําหนดใหในขอใดไมเขาพวก 

 

     1.   ก.   จาน  ข.   หมอ      ค.   ชอน  ง.   มุง 

     2.   ก.   สม  ข.   พริก      ค.   กลวย  ง.   มะละกอ 

     3.  ก.   ตาล  ข.   มะพราว      ค.   หมาก  ง.   มะขาม 

     4. ก.  พูดจา ข.   หัวเราะ      ค.   บอกกลาว ง.   รองไห 

     5.   ก.   เรือ  ข.   รถยนต      ค.   ชางยนต  ง.   เคร่ืองบิน 

 

  

                            

 

 

 

เฉลย    1. ง 2.  ข 3.  ง 4.  ง 5.   ค 

เฉลย    1. ข 2.  ก 3.  ข 4.  ง 5.   ง 
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การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตผุล 

       คําชี้แจง   ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตผุล  “ประเภทขัดแยงตรงขาม” 

     1.    จริงใจ  :  เจาเลห  เห็นดวย  :  ? 

 ก.   ตกลง     ข.   ขัดขวาง           ค.  ยินดี        ง.   คัดคาน 

     2. ชักชา   :  รวดเร็ว  จํา   :  ? 

 ก.   ขาม     ข.   ลืม         ค.  ละเวน  ง.  ละเลย 

     3.   เพิ่ม   :   ลด  กะทัดรัด  :  ? 

 ก.   อุยอาย     ข.  ยืดยาด         ค.  เยิ่นเยอ  ง.  เฉ้ือยแฉะ 

     4.   บอบบาง  :  บึกบึน เปราะ  :   ? 

 ก.   เหนยีว     ข.   คงทน          ค.  ยาวนาน  ง.  ถาวร  

     5.  สวย  :  ข้ีเหร  มืด  :   ? 

 ก.  พลบคํ่า      ข.  กลางคืน         ค.  สวาง  ง.  โพลเพล   

 

 

 

        คําชี้แจง   ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตุผล  “ประเภททํานาย” 

     1.    ขยะ  :  เหม็น น้ําตาล  :  ? 

 ก.   มด         ข.   หวาน      ค.  ออย          ง.   หอม   

     2.   เทา   :   รองเทา   ศีรษะ  :  ? 

 ก.   หวี        ข.  รม  ค.  หมวก         ง.  ผาขาวมา 

     3. ปลา   :    นก  ?  :  ? 

 ก.   ปน : รถ      ข.   ทะเล :  ตนไม       ค.  เรือ : เคร่ืองบิน      ง.  แพ : เคร่ืองรอน 

     4.   เกาะ  :  ทะเล  ?  :   ? 

 ก.   ภูเขา : มหาสมุทร ข.  น้ํา :  ทราย ค.  หาดทราย : ชายฝง ง.  ตนไม :  ปลา 

     5.  ดอกไม  :  กล่ิน  ?  :   ? 

 ก.  เมฆ  :  ฝน      ข.  นกตาย :  ปน ค.  มด  :  น้ําตาล         ง.  อวน :  นอน 

 

 

เฉลย    1. ข 2.  ข 3.  ค 4.  ก 5.  ค 

เฉลย    1. ข 2.  ค 3.  ข 4.  ก 5.   ก 
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             คําชี้แจง  ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตุผล “ประเภทสวนยอย สวนรวม”   

                            กับคําท่ีกําหนดให 

                     

     1.    เงิน  :  ธนาคาร  หนังสือ  :  ? 

 ก.   กระเปา    ข.   หองสมุด         ค.  นักเรียน       

     2.   จมูก   :   รางกาย  พวงมาลัย  :  ? 

 ก.   ดอกไม  ข.  ไหวพระ     ค.  รถยนต       

     3. นักฟุตบอล   :    ทีม ลิเก  :  ? 

 ก.   คณะ  ข.   รวมทีม     ค.  ชุด       

     4.   วินาที  :  นาที  ?  :   ? 

 ก.   มะลิ : กุหลาบ ข.  ตนไม :  ปา     ค.  ฝนตก  :   น้ําทวม      

     5.  ขุนทอง :  นก   ?  :   ? 

 ก.   เข็ม  :  ดาย  ข.  ทะเล :  ปลา     ค.  เนื้อสัตว  :  อาหาร    

 

 

                 

           คําชี้แจง  ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตุผล  “ประเภทการทํานาย”  กับคําท่ีกําหนดให 

     1.    ดอกไม :  หอม     น้ําปลา  :  ? 

 ก.   ขาว            ข.   สวย         ค.  หอม      

     2.   ออย   :   น้ําตาล   องุน  :  ? 

 ก.   ผลไม        ข.  เปร้ียว   ค.  น้ําสม    

     3. จังหวดั   :    อําเภอ            ?  :  ? 

 ก.   เทศบาล : สุขาภิบาล    ข.  กํานัน : ผูใหญบาน ค.  กรุงเทพฯ : พัทยา     

     4.   เกาะ  :  ทะเล  ?  :   ? 

 ก.   ภูเขา : มหาสมุทร ข.  ทราย :  ทะเลทราย ค.  แหลม  :   อาว           

     5.  เทา  :  รองเทา   ศีรษะ  :   ? 

 ก.   ครีม   ข.  หมวก  ค.  หว ี    

  

 

เฉลย    1. ข 2.  ค 3.  ก 4.  ข       5. ค 

เฉลย    1. ง 2.  ง 3.  ก 4.  ค       5. ข 
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        คําชี้แจง   ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตุผล   “ประเภทสรุปความ”   

     1.    ถาฝนตกหนักแลวแดดจะออก  แตแดดไมออก  ฉะนั้น..................................... 

 ก.   ฝนไมตก      ข.   ฝนอาจตก      

ค.  ฝนตกโดยไมมีแดดออก    ง.   ยังสรุปแนนอนไมได 

     2.   ในนาตองมีขาว   ท่ีของแดงเปนนา  ฉะนั้น......................................... 

 ก.   ท่ีนาของแดงตองมีขาว  ข.   มีท่ีตองมีขาว 

ค.   ท่ีนาตองมีน้ําและมีปลา  ง.    ยังสรุปแนนอนไมได 

     3. บอระเพ็ดมีรสขม  ยานี้ไมมีรสขม   ฉะนั้น......................................... 

 ก.   ยานีไ้มมีบอระเพ็ด   ข.   ของขมยอมเปนยา 

ค.   ยานี้มีบอระเพ็ดเล็กนอย  ง.    ยังสรุปแนนอนไมได 

     4.   ปลาดําน้ําลงไปลึกๆ  ปลาจะตาย  ปลาตาย  ฉะนัน้.................................. 

 ก.   น้ําลึก    ข.  น้ําเนา       

ค.   ปลาดําน้ํา    ง.   ยังสรุปแนนอนไมได 

 

 

        คําชี้แจง   จงเลือกคําท่ีจดัหมวดหมูประเภทเดียวกนั  แลวอธิบายดวยวาเปนประเภทอะไร 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

   เฉลย    1. ข   2.  ค    3.  ก    4.  ง       5. ค 

       พัดลม   ตูเย็น   โทรทัศน   โตะ   เตารีด    โองน้าํ    กระเปา   สมุด  ท่ีนอน  

ยางลบ     ดินสอ   ผงซักฟอก   ไมบรรทัด   หนังสือ  เตาแกส   ยาสระผม   เกาอ้ี    

ชั้นวางของ      ตู     ผาหม    สีเทียน   เทียนไข   ไมขดีไฟ   สบู    เส้ือผา   เนื้อหมู 

 ถาน   เตียง   ขาว   หมอหุงขาว   ผัก   รองเทา  ไข    หมอน   ปลา   แปรงสีฟน 
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แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 

     คําชี้แจง     1.   แบบทดสอบนี้มี  15  ขอ เปนแบบเลือกตอบมี  3  ตัวเลือก   

2.  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทําเคร่ืองหมาย  ×  

ทับตัวอักษร  ก  ข   ค  หนาขอท่ีเห็นวาถูกท่ีสุด 

      อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 1 - 4 

 

 

 

1. ขอความขางตนนี้กลาวถึง  ความสําคัญของบุคคลในขอใด 

ก. พอ-แม 

ข. ครู-อาจารย 

ค. พระสงฆ 

2.   “หนังส่ีจอ”  หมายถึงขอใด 

ก. เปล 

ข. มุง 

ค. ภาพยนตร 

3. จากคําตอบขอ  2  การชักชวนนั้น  ชวนใหทําอะไร 

ก. เขานอน 

ข. ทําบุญ 

ค. ชมโทรทัศน 

4. ขอความขางตนนี้ในตอนสุดทายเนนเร่ืองอะไร 

ก. ความสามัคคี 

ข. ความกตัญูรูคุณ 

ค. ความเมตตากรุณา 

5. ขอใดไมใชเปนการทดแทนบุญคุณของพอ-แม 

ก. ตั้งใจเรียนหนงัสือ 

ข. ชวยพอแมดแูลนอง  ค.    กินอาหารท่ีมีประโยชน 

 

          ใครหนอรักเราเทาชีวัน       ใครหนอใครกันใหเราขี่คอ 

    ใครหนอชักชวนดูหนงัส่ีจอ      รูแลวละก็อยามัวร้ังรอทดแทนบุญคณุ 
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      อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 5 - 10 

 

 

 

6. “แมปง”  ในขอความนีเ้ปนช่ือของอะไร             

ก. รานคา 

ข. โรงแรม    

ค. แมน้ํา   

7.   จากขอความท่ีวา  “แคท้ิงก็ส้ินแลว”  หมายถึงท้ิงส่ิงใด 

ก. กระดาษ 

ข. แมน้ํา 

ค. สัตว     

8. คําวา “ส้ิน”  หมายความวาอยางไร           

ก. ส้ินความสะอาด 

ข. ส้ินความเปนแมน้ํา 

ค. ส้ินช่ือ      

9. จุดมุงหมายของขอความขางตนนี้คือขอใด     

ก. เชิญชวนใหทุกคนรักแมน้ําปง 

ข. เชิญชวนใหไปพักท่ีโรงแรมแมปง 

ค. เชิญชวนใหชวยกันรักษาความสะอาดของแมน้ําปง 

       10.   หนาท่ีในการแกปญหาให “แมปง”  นั้นควรเปนของใครมากท่ีสุด 

        ก.   รัฐบาล 

                    ข.    ประชาชนคนไทยทุกคน 

                    ค.    ผูท่ีลงทุนทําการคาทุกคน 

 

 

 

 

 

 

     แคท้ิงคนละชิ้น     แมปงก็ส้ินแลว 
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      อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ  11  -  15 

  

 

 

11.   “จงดูเยีย่งกา”  มีความหมายตรงกับขอใด     

ก.  เกิดมาตวัดํากต็องยอมรับ 

ข. ตองขยันทํามาหากินเหมือนกา 

ค. ตื่นนอนแตเชาตรูใหเหมือนกา 

12.   “แตอยาเอาอยางกา”  มีความหมายตรงกบัขอใด 

ก. อยากินไมเลือกเหมือนกา 

ข. อยาทําเนื้อตวัใหสกปรกเหมือนกา 

ค. อยามีนิสัยข้ีขโมยเหมือนกา 

13.   จากขอความขางตน สอนใหรูวาอะไร                       

ก. ใหเลือกเอาอยางกาเพราะกาเปนสัตวท่ีขยนัหากิน 

ข. ใหพิจารณาเลือกเอาส่ิงท่ีดี และไมเอาอยางส่ิงท่ีไมดี 

ค. คนเราไมนาเปนคนใจดําเหมือนกา 

14.   ถานักเรียนเกบ็กระเปาสตางคของคนอ่ืนไดควรทําอยางไร 

ก. เก็บเอาไวใชเอง          

ข. แบงเงินในกระเปากับเพื่อนๆ   

ค. นําไปคืนเจาของหรือบอกใหครูประกาศหาเจาของ 

       15.    เม่ือนักเรียนเหน็นกกําลังบินผานมา  นักเรียนคิดวา “แหม ! นามีปนจัง”   

                แสดงวานกัเรียนกําลังผิดศีลเร่ืองอะไร 

        ก.   การฆาสัตวตัดชีวติ        

                    ข.    การลักขโมย           

                    ค.    การคิดไมด ี

 

        

    

 

 

        จงดูเยี่ยงกา      แตอยาเอาอยางกา 
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แบบฝกทักษะการคิดสรางสรรค 

ความคิดรวบยอด “ประเภทความคลองแคลวในการใชคาํ” 

 

     1.   เขียนคําท่ีข้ึนตนดวยพยัญชนะ “ก” ท่ีมีความหมายใหไดมากท่ีสุดในเวลา  10  นาที 

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

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

     2.    เขียนคําท่ีข้ึนตนดวยคําวา   “นัก” ท่ีมีความหมายใหไดมากท่ีสุดในเวลา  10  นาที 

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

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

     3.    นําคําท่ีเขียนในขอ  2   มาแตงประโยคท่ีมีความหมาย 

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

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

     4.     นําตัวอักษรจากคําท่ีกําหนดให มาสลับกันไปมาใหเปนคําใหมท่ีมีความหมายใหมากท่ีสุด  

     มะละกอ       ......................................................................................................................... 

     ภาคผนวก    .......................................................................................................................... 

     นกกระจอกขาว …................................................................................................................    

     ฝนตกแดดออก    ................................................................................................................. 

     ความหมาย    …................................................................................................................... 

     5.     หาคําท่ีมีความหมายท่ีเหมือนกัน หรือคลายกัน หรือใกลเคียงกับคําท่ีกําหนดให 

             ตัวอยาง “หนัก”   ใหญ  อวน  แนน  จุ  หนา   

          ลาก ..................................................................................................................................................... 

            ฉลาด ......................................................................................................................................................            

            แบก      ....................................................................................................................................................... 
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     6.     เขียนคําท่ีมีความหมายโดยใชพยญัชนะตน  และตัวสะกดตวัเดียวกับคําท่ีกําหนดให 

        ตัวอยาง   เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “พ”  และสะกดดวย “น” พาน  พนู  พิน  พัน  โพน เปนตน   

          เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “น”  และสะกดดวย  “ด” 

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

เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “ป”  และสะกดดวย  ด 

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

เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “ป”  และสะกดดวย ก 

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

เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “ม”  และสะกดดวย  ด 

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

เขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “ก”  และสะกดดวย บ  

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

     7.   นําคําท่ีกําหนดให มาประสมเปนคําใหมท่ีมีความหมายใหไดมากท่ีสุด  

        

 

 

 

     8.   จงเลือกคําท่ีจัดอยูในจําพวกเดยีวกนัลงใน        และเขียนเหตุผลประกอบดวยวา 

            สัมพันธกันอยางไร? 

 

      ตัวอยาง    

 

 

                        เหตุผล    เพราะเปนอุปกรณท่ีใชในการนอน 

            

            

            

      

       เหตุผล..................................................................................................................... 

   น้ํา    ปลา    หอง   แม    ดาว    ฟา    ตา    ขาว    รอน    ไฟ     ดวง     ตน    เขียน 

  ตม    โรง    รถ    ครัว    บิน    เสา    ยนต    สอย    ปาก    แรง    พอง   สุก   พัด   เรียน     

หมอน  ผาหม  ดินสอ  ไมบรรทัด  ผาปูท่ีนอน 
สมุด  หมอขาว  ถาน   กระเปา  แปง  หวี ไม 

หมอน  ท่ีนอน  

ผาหม   ผาปูท่ีนอน 

มะลิ   มะพราว  มะมวง  สม   กลวย  ชบา 
ขาว   กุหลาบ    เส้ือ  กางเกง   ดิน  น้ํา  ภูเขา 

 

 



 
 

                 ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  เลมที่ 6 แบบฝกเสริมทักษะการคิด 
 

79 

            

            

          

                       เหตุผล.....................................................................................................................   

            

            

                         

                        เหตุผล..................................................................................................................... 

   

 

 

 

                       

                       เหตุ ผล..................................................................................................................... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอน  นก   สุนัข   แมลงวันทอง   ผึง้   แตน 
แมว   ชาง   ผีเส้ือ   แมลงปอ  มา   ไก   เหยี่ยว 

พัดลม   หวี  กระจก  พัดกระดาษ   ผาเช็ดหนา 
แอร   น้ําแข็ง   พัด   กระเปา  น้ําเย็น   ไฟฟา 

นักรอง  เกาอ้ี  ไมบรรทัด  โตะ  กลอง  กีตาร 
กลองถายรูป   เปยโน  เพลง   เคร่ืองเสียง  ฉิ่ง 
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ความคิดสรางสรรคทางภาษา  “ประเภทความคลองแคลวในการแตงประโยค” 

      คําชี้แจง   จงนําคําท่ีกําหนดใหมาเขียนเปนประโยคท่ีมีความหมาย  10  ประโยค 

 

 

    1.   ............................................................................................................................................... 

    2.   ................................................................................................................................................ 

    3.   ............................................................................................................................................... 

    4.   ............................................................................................................................................... 

    5.   ............................................................................................................................................... 

    6.   ............................................................................................................................................... 

    7.   ............................................................................................................................................... 

    8.   ............................................................................................................................................... 

    9.   ................................................................................................................................................ 

    10  ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระทง    กระดาษ    ขนม    เงิน    สะดุง    สบาย    สะอาด    ถนน    เรือ   โรงเรียน 
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       คําชี้แจง    นําอักษรหนาคําในกลุมคําของประโยคท่ีกาํหนดใหมาสรางคําใหม และนําคําใหม 

                         ไปแตงประโยคใหมีความหมาย 

 

 

 

 

 

     1.   พอไปโรงเรียน     อักษรนําหนาคํา  ..........   ..........   ..........    

 คําใหม    ..........     .........   ...........    

 แตงประโยค   ............................................................................. 

     2.   สุนัขกัดแมวตาย     อักษรนําหนาคํา  ..........   ..........   ..........   ...........    

 คําใหม    ..........     .........   ...........   ...........    

 แตงประโยค   ............................................................................. 

     3.   นกบินไปเกาะตนไม     อักษรนําหนาคํา  ..........   ..........   ..........   ...........   ...........    

 คําใหม    ..........     .........   ...........   ...........   ...........    

 แตงประโยค   ............................................................................. 

     4.   โตงเลนฟุตบอลเกงมาก     อักษรนําหนาคํา  ..........   ..........   ..........   ...........   ...........    

 คําใหม    ..........     .........   ...........   ...........   ...........   ...........   ...........    

 แตงประโยค   ............................................................................. 

     5.    แดงกนิผลไมมากสุขภาพดี    อักษรนําหนาคํา  ..........   ..........   ..........   ...........   ...........    

 คําใหม    ..........     .........   ...........   ...........   ...........   ...........    

 แตงประโยค   ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอยาง    สมเดินไปกับแม 

   ส      ด    ป     ก         ม     

              คําใหม               สวย        ดี           ปลูก       กลวย         แม 

              แตงประโยค      แมปลูกกลวยสวยด ี
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        แบบฝกการใหระลึกนึกถึงหรือคิดถึงเร่ืองท่ีเก่ียวของ 

        คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความท่ีกาํหนดให  แลวพิจารณาวาคําท่ีขีดเสนใตนัน้ทําให 

                           คิดถึงเร่ืองใดบาง  บอกมาใหมากท่ีสุด  ยิง่คิดไดมากและแปลกใหมมากกวา 

                           คนอ่ืนก็ยิ่งไดคะแนนมาก 

 

ตัวอยาง   คุณแมชอบเก็บสะสมของเกาทุกชนิด 

คําตอบ    พระพุทธรูป  ถวยชามสังคโลก  เคร่ืองเงิน  ........................ 

 

 

ความคิดสรางสรรคทางภาษา   “แสดงคาดคะเนเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณท่ีกําหนด” 

     คําชี้แจง   จงเขียนขอความท่ีแสดงการคาดคะเนเหตกุารณท่ีจะเกิดข้ึน จากคําถามท่ีกําหนดให 

1. ถานักเรียนไมมาโรงเรียนอะไรจะเกิดข้ึน ? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ถายุงตัวใหญเทาแมไกอะไรจะเกิดข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 

3. ถารถยนตวิ่งไดเพียงสามลออะไรจะเกิดข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 

4. ถาสุนัขตัวใหญเทาชางอะไรจะเกดิข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 

5. ถาโลกนี้ไมมีดวงอาทิตยอะไรจะเกิดข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 

6. ถาไมมีน้ํากินอะไรจะเกิดข้ึน ? 

…………………………………………………………………………………………… 

7. ถาคนเราบินไดเหมือนนกอะไรจะเกดิข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 

8. ถาตุกตาพูดไดอะไรจะเกิดข้ึน?  

…………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดสรางสรรคทางภาษา   “การเขียนนิทานและการเขียนตามจินตนาการ” 

            

         คําชี้แจง   จงดูภาพท่ีกําหนดใหแลวเขียนเร่ืองจากภาพ   ไมต่ํากวา  5  บรรทัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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    คําชี้แจง    อานขอความท่ีกําหนดใหแลวจินตนาการโดยใหเขียนนิทานตอไปวาจะเหตุการณ 

                     ตอไปจะเปนอยางไร  พรอมกับตั้งช่ือเร่ืองใหสอดคลองกับเร่ืองท่ีนักเรียนแตงข้ึน 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง.......................................... 

 

 กรงนกแขวนอยูหนาระเบียงบาน  ในกรงมีนกเขาแสนสวยอยูหนึ่งตวั  มันโกงคอขัน    

     เสียงดังไพเราะมาก  เจาแมวจอมซนไดยินเสียงนกเขา  เจาแมว........................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ............................................................................................................................................. 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและการเขียนเร่ืองตอจนจบตามจินตนาการ 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

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

       1.   การตั้งชื่อเร่ือง   2  คะแนน  พิจารณาดังนี ้

         ตั้งช่ือไดเหมาะสมสอดคลองกับเร่ืองท่ีแตง    (2  คะแนน) 

         ตั้งช่ือไดไมเหมาะสมไมสอดคลองกับเร่ืองท่ีแตง   ( 1  คะแนน) 

         ตั้งช่ือไมได   ให  0  คะแนน 

       2.   เนื้อเร่ือง  3  คะแนน  พิจารณาดงันี้ 

         เขียนเร่ืองราวไดตอเนื่องสัมพันธกัน  มีความสอดคลองกับเร่ืองท่ีกําหนด   (3  คะแนน) 

         เขียนเร่ืองราวไมตอเนื่องไมสัมพนัธกับเร่ืองท่ีกาํหนด   ให  2  คะแนน 

         เขียนเร่ืองราวไมตอเนื่องสับสนวกวนไมสามารถบอกวาใครทําอะไร  ท่ีไหน (1  คะแนน) 

         เขียนเร่ืองราวไมไดเลย   ( 0  คะแนน) 

       3.   มีจินตนาการหรือมีแนวคิดท่ีเปนประโยชน  ให  3  คะแนน  พจิารณาดังนี ้

         มีหัวขอแสดงความคิดใหมนอกเหนือจากเร่ืองท่ีกําหนด มีความสอดคลองเหมาะสม  

               มีแนวคิดท่ีเปนประโยชนในการนาํไปใชในชีวิตประจําวนั   ( 3  คะแนน) 

         มีหัวขอแสดงความคิดใหมนอกเหนือจากเร่ืองท่ีกําหนด มีความสอดคลองเหมาะสม  

               มีแนวคิดท่ีเปนประโยชนแตไมกวางขวาง     (2  คะแนน) 

 มีหัวขอแสดงความคิดใหมนอกเหนือจากเร่ืองท่ีกําหนด มีความสอดคลองเหมาะสม  

         ไมมีแนวคิดท่ีเปนประโยชนในการนาํไปใชในชีวิตประจําวนั     (1  คะแนน) 

         มีหัวขอแสดงความคิดใหม  แตไมสอดคลองไมเหมาะสมกับเร่ืองท่ีกําหนด  (0  คะแนน) 

       4.    การใชภาษาและการส่ือสาร   2  คะแนน  พิจารณาดงันี ้

         เขียนส่ือสารความหมายโดยใชภาษา ถอยคํา สํานวนท่ีถูกตอง ชัดเจน เหมาะสมกับตัวละคร  

               สถานท่ี    (2  คะแนน) 

 เขียนส่ือสารความหมายโดยใชภาษา ถอยคํา สํานวนท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสมกับตัวละคร 

สถานท่ี     (1  คะแนน) 

         เขียนส่ือสารความหมายไมไดเลย     (0  คะแนน) 
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       คําชี้แจง   จงหาคํา 1 คํามาเติมหนาคําท่ีกําหนดให  โดยคําท่ีนํามาเติมนั้นสามารถผสมกับ 

                        คําท้ังสามท่ีกําหนดใหไดอยางมีความหมาย   

      1.    ............... การ    2.   .............. พัง 

 ............... กาศ     .............. ดับ 

 ............... เพศ     .............. เอียง 

      3.    ............... ราญ    4.   .............. ลาย 

 ............... อางค     .............. แวด 

 ............... นัก     .............. อาย  

      5.    ............... จุ      6.   .............. เรียน 

 ............... เทา      .............. รอง 

 ............... ลุ     .............. มายากล 

 

                          คําชี้แจง   จงอานขอความท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถาม   

   ฝนเม็ดเม็ดฝน  น้ําลนลนน้าํ 

  ย่ําเดินเดินย่ํา   โคลนดําดําโคลน 

  ไมตนตนไม   โพนไกลไกลโพน 

  โอนเอนเอนโอน   ลมโคนโคนลม 

      1.   เม่ืออานบทรอยกรองนี้แลวรูสึกอยางไร 

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

      2.   ในบทรอยกรองนี้กลาวถึงเหตุการณอะไรบาง 

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

      3.    เม่ือจินตนาการตามเหตุการณในบทรอยกรองแลว  ใหวาดภาพประกอบอยางสมบูรณ 
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คําชี้แจง     จงนําคําคลองจองท่ีกําหนดใหเติมลงในชองวางในบทกลองนี ้

                

        คําชี้แจง    จงเลือกจับคูคําคลองจองท่ีกําหนดให  แลวเขียนใหเปนคูวาคําใดคูกบัคําใด   

                        โดยตองเปนคําท่ีมีพยัญชนะตนท่ีเหมือนกนั 

            

            

            

        

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………… 

         คําชี้แจง    จงเลือกจับคูคําท่ีกําหนดใหมาคลองจองคําใหครบส่ีพยางค  และคําท่ีนํามา 

                          คลองจองตองมีสัมผัสท่ีคูกลาง 

            

            

            

            

     

 ตัวอยาง   เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ   

 ……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………… 

 

              

       

 

 

ปกเอย  ปกษิน   นกขม้ินเร่ือเรือง................................... 

 ถึงเวลาหากินก็............................  คร้ันสายัณหผันรอนมา..........................  

 ความเคยคุน...................อุตสาหะ  ไมเลยละ..................................ท่ีใจหวัง เพราะ

..................ชอบท่ีมีกําลัง  เปนท่ีตั้งตนรอด.................................... 

 

 

พราว      โบย      ชื่น     แจว      บิน       โลด    เอน     พร้ิง      โอน      คลอง 

แพรว     เบา       เพราะ      แลน     วาว      เจ้ือย      รับ      แคลว     ชุม     บาง 

             

   ขาวตอก      เอ้ือเฟอ    น้ําไหล     สบายใจ     ไฟดับ      แคลองคลอง   สุขกาย     

   ชนปลาย      เคารพ     ใจบุญ       สุนทาน      ดอกไม    โลงใจ          จับตน       

   ออกใน       ปลอดโปรง      เผื่อแผ      วองไว      นบนอบ          เขานอก      

             

    ตลอดเอย    เหลืองออน    สกุณา     นอนรัง     บินจร     พุมไม    พากเพียร 
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    คําชี้แจง    คําคลองจองตอไปนี้ วางสลับกันจงคนดูใหพบแลวเรียงลําดับใหมใหมีความหมาย 

 

      1.    

 

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

 

      2.    

 

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

 

      3.    

 

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

 

      4.    

 

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

 

      5.    

 

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

 

      6.    

 

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

 

 

 

 

ท่ีนอน หมอนมุง รุงรัง 

ซกเล็ก สมตํา   น้ําตก 

การะเวก เฟองฟา ดาวเรือง 

อาจ

 

เกงกาจ ชาญชัย 

รมร่ืน หาดทราย สายลม 

ทองหยอด ขาวพอง  สอดไส 
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              คําชี้แจง     จงพิจารณาวาคําตอไปนี้มีความหมายใด แลววิเคราะหเปรียบเทียบ 

                                วาเหมือนและตางกันอยางไร 

 

      1.   เปด -  ไก 

ส่ิงท่ีเหมือน ส่ิงท่ีตาง 

  

  

 

      2.   รม -  หมวก 

ส่ิงท่ีเหมือน ส่ิงท่ีตาง 

  

  

 

      3.   บาน -  โรงเรียน 

ส่ิงท่ีเหมือน ส่ิงท่ีตาง 

  

  

 

      4.   มีด  -   กรรไกร 

ส่ิงท่ีเหมือน ส่ิงท่ีตาง 

  

  

 

      5.   โตะ -  เกาอ้ี 

ส่ิงท่ีเหมือน ส่ิงท่ีตาง 
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       คําชี้แจง  จงอานคําส่ังแตละขอใหเขาใจ  แลวตอบคําถามโดยเติมลงในชองวางท่ีกําหนดให 

 

     1.    จงเขียนคําท่ีข้ึนตนดวย  “ใจ”  ใหไดมากท่ีสุดและตองมีความหมายดวย (เวลา 5 นาที) 

 

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

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

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

 

     2.      อาหารอะไรบางท่ีมีรสตรงกับคําท่ีกําหนดให 

 เปร้ียว ........................................................................................................................... 

 หวาน ............................................................................................................................ 

 เค็ม ............................................................................................................................ 

 เผ็ด ............................................................................................................................ 

 ขม ............................................................................................................................ 

 

     3.     เพื่อนๆ ครับ ชวยแปลงรางใหผมดวยครับ 

             ถาฉันแปลงรางเปนผลไมได     ฉันจะเปน.............................เพราะ................................. 

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

 ถาฉันแปลงรางเปนสัตวได       ฉันจะเปน.............................เพราะ................................. 

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

 ถาฉันเปนขวดพลาสติก  ฉันจะแปลงรางเปน...................เพราะ....................................... 

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

 วิธีการแปลงรางของฉันทําอยางนี้   คือ 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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               คําชีแ้จง   ใหนักเรียนฟงนทิานเร่ือง “อ่ึงอางในกะลา”  แลวทํากิจกรรมท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.    จงเลือกตอบคําถามวา  จริง  หรือ ไมจริง  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน   

          อ่ึงอาง   หิ่งหอย    กิ้งกือ   ไมรูวาตนเองอยูในกะลาคว่ํา    จริง      ไมจริง 

          กิ้งกือมีแสงสวางในตนเอง        จริง      ไมจริง 

          อ่ึงอาง   หิ่งหอย    กิ้งกือ   เปนสัตวท่ีชอบกินมะพราวในกะลา    จริง      ไมจริง 

          อ่ึงอาง   ขมํ้าหิ่งหอยและกิ้งกือ       จริง      ไมจริง 

          อ่ึงอาง   หิ่งหอย    กิ้งกือ   หนีออกจากะลาได      จริง      ไมจริง 

   2.    เขียนตวัเลขลงในชอง    เพื่อลําดบัเหตุการณใหถูกตองตามเหตุการณในเร่ือง 

    อ่ึงอาง  หิ่งหอย  กิ้งกือ  คิดวาตนตวัใหญคับฟา 

 สัตวท้ังสามตัวตายอยูในกะลาคว่ํา 

 อ่ึงอางจะขมํ้าหิ่งหอยในกะลา 

 กะลาคว่ําลงขังอ่ึงอาง  หิ่งหอย  และกิ้งกือ 

 อ่ึงอางพบหิ่งหอยอยูในกะลา 

   3.   นําขอความจากขอ  2  มาเรียบเรียงใหม โดยนําขอความมาเขียนเรียงกันจะไดนทิานส้ัน ๆ  

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

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

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

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

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

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

 

เร่ือง   อ่ึงอางในกะลา 

 เวลาคํ่า อ่ึงอางตัวหนึ่งมองไปพบหิ่งหอยในกะลาหงาย ก็ชะเงอเขาไปหมายจะขมํ้า   

หิ่งหอยในกะลา  กะลาจึงคว่ําลง  ขังอ่ึงอางและหิ่งหอยเขาไวและยังขังกิ้งกือไวดวยตัวหนึ่ง 

แตท้ังสามไมรูตัว  หิ่งหอยในกะลาเขาใจวาแสงของตนสองสวางท่ัวฟา  ฝายอ่ึงอางฟองตัว 

ปะทะกะลาเขา ก็เขาใจวาตนเองตัวใหญเทาฟา  ฝายกิ้งกือก็เล้ือยไปปะทะกะลาก็คิดวาตัวนั้น 

ตัวยาวถึงฝงฟา  แตละตวัตางทะนงตวัวาใหญโตกวาใครๆ  สุดทายก็ตองตายอยูในกะลาคว่ํา 

ท้ังสามสหาย  
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           คําชี้แจง ใหนกัเรียนฟงนิทานเร่ือง  อ่ึงอางกับวัว  แลวทํากิจกรรมท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

            

            

   

      1.    จงเขียนแผนภาพโครงเร่ือง  เร่ือง  “อ่ึงอางกับวัว” 

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

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

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

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

      2.     จงเลือกตอบคําถามวา  จริง  หรือ ไมจริง  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน    

             ลูกอ่ึงอางวิ่งเลนอยูริมคู  จึงถูกแมววัเหยียบตาย     จริง      ไมจริง 

             ลูกอ่ึงอางถูกแมววัเหยยีบตายหมดทุกตัว      จริง      ไมจริง 

             แมอ่ึงอางพองตัวไดใหญเทาวัว       จริง      ไมจริง 

             แมอ่ึงอางทะนงตวัคิดวาตนเองตัวโตเทาแมววั     จริง      ไมจริง 

             ในท่ีสุดอ่ึงอาง ครอกนี้ก็เหลือเพยีงลูกอ่ึงอางตัวเดยีว     จริง      ไมจริง 

 

 

 

เร่ือง   อ่ึงอางกับวัว 

 วัวตวัหนึ่งเท่ียวเล็มหญากนิอยูชายทุง  ขณะท่ีเล็มหญาอยูริมคู  เผอิญยางเทา 

ไปเหยยีบถูกอ่ึงอางครอกหนึง่เขาตายเกือบหมด  เหลืออยูเพียงตวัเดยีว  คร้ันแมอ่ึงอาง

กลับมาจากหากิน  ลูกอ่ึงอางท่ีไมตายจึงเลาเร่ืองใหแมฟง  “แม แม เม่ือกีมี้สัตวตัวหนึ่ง

ใหญโตจริง ๆ มาเหยยีบลูกของแมตายหมดเลย  เหลือฉันเพียงตัวเดยีวเทานั้น”   

แมถามวา “สัตวอะไรจงึใหญหนักหนา  ใหญเทานี้ไดไหม”  วาแลวแมอ่ึงอาง 

ก็พองตัวข้ึน  ลูกอ่ึงอางตอบวา  “มันใหญกวานั้นอีกแม”   แมอ่ึงอางก็พองตัวข้ึนอีก   

แลวถามลูกวา  “เทานี้ไดไหม” ลูกตอบวา “นั่นมันยังไมไดคร่ึงตัวของมันเลย” แมไดฟง

ดังนั้นมีความขัดเคืองนึกแตในใจวา ไฉนตนจึงจะทําตัวโตเทาเทียมสัตวนั้นไมได   

เม่ือคิดดังนั้นแลวก็คอย ๆ พองตัวข้ึนทีละนอย ๆ จนเกินขนาดทองแตกตายอยูกับท่ี      

 นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  การทะนงตัวอยากเทาเทียมกับคนท่ีสูงกวาตวั  ดวย

อุบายท่ีผิดธรรมดา  ยอมเกิดความเสียหายแกตน  “จากนิทานอีสป” 
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       3.    ใหนกัเรียนแตงเร่ืองเสียใหมไมเหมือนเร่ืองท่ีฟง   โดยเอาตวัละครในเร่ืองอ่ึงอางกับววั 

             มาดําเนินเร่ืองท่ีแตงใหม    

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

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

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

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

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

 

การคิดแกปญหา  โดยใชสถานการณ 

 

      คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณกําหนดให  แลวรวมกับวเิคราะหและหาทางแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

 

       แมซ้ือดินสอสีใหอูขาวเปนของขวัญครบรอบวันเกิด  เพื่อนยืมไปใชแลวไมคืน 

อูขาวไปขอคืนแตเพื่อนบอกวาคืนใหแลวถานักเรียนเปนอูขาว  นกัเรียนจะทําอยางไร                

จึงจะไดดนิสอสีคืนจากเพื่อน 
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           ใหนกัเรียนอานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว  ทํากิจกรรมตามคําส่ังท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ัง ใหนกัเรียนเลือกของ 15 ช้ิน ท่ีไมเสียหายไปใชในการเดินทางตอไปโดยรวมกนั 

                       พิจารณาวาจะนําของส่ิงใดไปบาง  โดยเรียงลําดับกอนหลังจากท่ี 1 – 15  และ 

                       จะไมเอาของส่ิงใดไปแลวบอกเหตุผลดวยวาเอาของส่ิงนัน้ไปเพราะอะไร    

                      ไมเอาไปเพราะอะไร 

รายการวัสดุส่ิงของท่ีตองพจิารณาเอาไปในการเดินทางในทะเลทราย 

1. เกลืออัดเม็ด  1  ขวดเล็ก     

2. ขนมปงกรอบ  1  กลอง   

3. ผาหม   น้ําดื่ม 1 ถัง (20 ลิตร)   

4. เป (เปลา)  3  ใบ   

5. เคร่ืองนอนปา  4  ชุด    

6. น้ําอัดลม  1  ขวด 

7. กระจกสําหรับสองหนา  1  อัน 

8. ผาพลาสติกขนาด  1   ตารางเมตร 

9. ผลไมกระปอง  1  กระปอง 

10. เหลา  1  ขวด 

11. ปนยาวและลูกกระสุน  6  ตับ 

12. วิทยุทรานซิสเตอร  1  เคร่ือง 

13. น้ํามัน  1  ถัง  (8  ลิตร) 

14. ผาใบขนาดใหญ  1   ผืน 

15. บุหร่ีพรอมไฟแช็ค   1  อัน 

        สมมุติวานักเรียนเดินทางไปกับรถทัศนาจรคันหนึ่งท่ีจะไปเท่ียวในทะเลทราย 
ขณะเดินทางเกิดอุบัติเหตุรถยนตคว่ํา  ของเสียหายมาก แตมีของอยู 15 ช้ินท่ีไมเสียหาย 
นักเรียนและเพื่อนๆ จําเปนตองเดินทางตอดวยการเดนิเทา   และในการเดินทางคร้ังนี้              

ตองมีของท่ีจําเปนใชในการเดินทาง  เพื่อความมีชีวิตรอดไปถึงบานอยางปลอดภัย 
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ลําดับท่ี รายการส่ิงของท่ีเลือก เหตุผล 
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      คําชี้แจง  1.  แบบทดสอบนี้ใชเวลาทําท้ังหมด  5  นาทีโดยนักเรียนตองทําทุกขอ  

                           และพยายามทําใหเสร็จท้ัง  3  ขอ   

                     2.  ในแตละขอใหนักเรียนเขียนบอกประโยชนของส่ิงท่ีกําหนดให  

                          ใหไดมากท่ีสุดโดยเขียนคําตอบใหส้ัน ชัดเจน และอานงาย 

       3.   เม่ือครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางปากกาทันที 

        4.   นักเรียนควรอานคําช้ีแจงใหเขาใจและเขียนคําตอบใหตรงประเด็น 

 

    นักเรียนจะเห็นวาดินสอใชประโยชนไดหลากหลาย  ใหนักเรียนพยายามนึกคําตอบ 

          ใหมากท่ีสุด ไมจําเปนตองบอกในส่ิงท่ีเคยเห็นหรือเคยนําเสนอไป คําตอบควรแปลกใหม 

          นาสนใจ (มีความเปนไปได) ไมซํ้าแบบใคร นักเรียนจะไดคะแนนด ี

  ตัวอยาง      จงบอกประโยชนของ  ดินสอ  มาใหมากท่ีสุด 

               คําตอบ      ใชเขียน  ใชวาด  ใชตี  ใชขีดเสน  ใชทําเสาธง  ฯลฯ 

 

แบบทดสอบ 

       จงบอกประโยชนของส่ิงตอไปนี้ใหมากท่ีสุด  

1. กระดาษ........................................................................................................................... 

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

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

2. น้ํา.................................................................................................................................... 

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

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

3. ตนไม.............................................................................................................................. 

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

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

 

 

แบบทดสอบความคิดยดืหยุน 

ฉบับท่ี  1   ประเภทประโยชนของส่ิงของ 
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       คําชี้แจง 1.  แบบทดสอบนี้ใชเวลาทําท้ังหมด  5  นาที 

  2.  จากภาพท่ีกําหนด ใหนักเรียนพิจารณาตีความวาภาพบอกอะไรไดบาง     

                                  เชนบอกถึงความรูสึก บอกความหมาย หรือส่ือถึงอะไร พยายามเขียนบอก 

                                  ใหไดมากท่ีสุด เขียนคําตอบใหส้ัน ไดใจความและชัดเจน 

 

 

  ตัวอยาง 

 

 

                  

   

          ภาพนี้หมายถึง   ความรูสึกเศรา  ผิดหวัง  เจ็บปวด  เปนทุกข   เจ็บแคน  

                                               ความรักท่ีไมสมหวัง 

 

     จากตัวอยาง   นักเรียนจะเห็นวา  จากภาพ นักเรียนสามารถตีความและบอกความหมาย 

                            ไดหลายดาน พยายามเขียนคําตอบใหแปลก และนาสนใจมากใหไดมากท่ีสุด 

  3.  นักเรียนตองทําทุกขอ  พยายามทําใหเสร็จท้ัง 3 ขอ ภายในเวลา 5 นาที 

  4.  เม่ือครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางปากกาทันที 

  5.  นักเรียนอานคําช้ีแจง ใหเขาใจและเขียนคําตอบใหตรงประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความคิดยดืหยุน 

ฉบับท่ี  2   ประเภทความหมายของภาพ 
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แบบทดสอบความคิดยดึหยุน 

   ฉบับท่ี  3  ประเภทความหมายของภาพ 

 

  จากภาพท่ีกําหนด ใหนกัเรียนพิจารณาและตีความวาภาพบอกอะไรไดบาง  เชน 

       บอกถึงความรูสึก  บอกความหมาย  หรือส่ือถึงอะไร  พยายามเขียนบอกใหไดมากท่ีสุด 

        เขียนคําตอบใหส้ัน ไดใจความและชัดเจนเห็นภาพตอไปนี้แลวนักเรียนมีความรูสึกอยางไร   

 

        ขอท่ี 1    

 

 

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

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

      

        ขอ 2    

 

 

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

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

       ขอ  3   

 

 

                             

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

      ................................................................................................................................... 
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         คําชี้แจง 1.   แบบทดสอบนี้ใชเวลาทําท้ังหมด 5 นาที 

2.   ใหนักเรียนบอกถึงความสัมพันธของส่ิงท่ีกําหนดให  มาใหมากท่ีสุด  

                                 โดยเขียนตอบใหส้ัน เขียนตัวหนังสือใหชัดเจน อานงาย และตรงประเด็น 

 ตัวอยาง  น้ํา  กับ  ฟา 

 คําตอบ  ธรรมชาติ    คูกัน    อยูดวยกัน    เกิดเมฆ    เกิดฝน    เกิดพายุ 

   ทําลายส่ิงของและชีวิต  ฯลฯ 

  

จากตัวอยาง  นักเรียนจะเหน็วา  ท้ังน้ําและฟาตางมีความสัมพันธกันมีความเกีย่วของกัน 

           เชน  น้าํทําใหเกิดเมฆ  ทําใหเกิดฝน  และเกดิปรากฎการณธรรมชาติท่ีสามารถทําลายชีวิต 

           และส่ิงของเชนเดียวกนั  ดังนั้นนักเรียนควรพยายามตีความสัมพนัธของส่ิงท่ีครูกําหนดให 

          ใหไดมากท่ีสุดและนาสนใจ  จะไดคะแนนมาก 

  3.  นักเรียนตองทําทุกขอถาขอไหนยังนึกไมออกใหทําขออ่ืนกอน พยายามทําให 

           เสร็จท้ัง 6  ขอ ภายในเวลา 30 นาที 

  4.  ครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางปากกาทันที 

  5.  พยายามบอกถึงความสัมพันธของส่ิงสองส่ิงท่ีกําหนดให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความคิดยดืหยุน 

ฉบับท่ี  4  ประเภทความสัมพันธทางสังคม 
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แบบทดสอบความคิดยดืหยุน 

 

     ขอ  1 ครู  กับ  นักเรียน 

     คําตอบ  ................................................................................................................................... 

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

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

      ขอ  2 คน  กับ  สัตว 

      คําตอบ  .................................................................................................................................. 

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

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

      ขอ  3 ตํารวจ   กับ   ผูราย 

      คําตอบ  .................................................................................................................................. 

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

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

     ขอ  4 “น้ํา”   ใหประโยชนอะไรไดบาง 

.     คําตอบ  .................................................................................................................................. 

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

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

     ขอ  5 “กลวย”  มีประโยชนอยางไรบาง 

      คําตอบ  .................................................................................................................................. 

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

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

      ขอ  6 “ถุงเทา”   ใชประโยชนอะไรไดบาง 

      คําตอบ  .................................................................................................................................. 

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

      .............................................................................................................................. 
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          คําชี้แจง 1.   แบบทดสอบนี้ใชเวลาทําท้ังหมด  5  นาที 

                             2.  ในแตละขอใหนักเรียนเขียนบอกลักษณะพวกเดียวกัน ลักษณะคลายกัน 

     มาใหมากท่ีสุด โดยเขียนคําตอบใหส้ัน  ชัดเจน  และอานงาย 

            ตัวอยาง      ใหบอกส่ิงท่ีมีลักษณะ   “กลม” 

            คําตอบ      ฟุตบอล   ลูกปงปอง   ลูกแกว  ลูกช้ิน  โลก  ฯลฯ 

 

 จากตัวอยาง  นักเรียนจะเหน็วาลักษณะของส่ิงของท่ีกลาวถึงมีความใกลเคียงกัน  

          ดานลักษณะท่ีมองเหน็หรือคาดคะเน  ใหนักเรียนพยายามนึกคําตอบหลาย ๆ ประเด็น  

         ไมจําเปนตองบอกในส่ิงท่ีเคยเห็นหรือเคยนําเสนอไป  คําตอบควรแปลกใหม  นาสนใจ  

          (มีความเปนไปได)  ไมซํ้าแบบใครและเขียนใหไดมากท่ีสุด  จะทําใหนกัเรียนไดคะแนนด ี

  3.  นักเรียนตองทําทุกขอ  พยายามทําใหเสร็จท้ัง  3  ขอ  ภายในเวลา  5  นาที 

  4.  เม่ือครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางปากกาทันที 

  5.  อานคําช้ีแจงใหเขาใจและเขียนคําตอบใหตรงประเด็น 

      ขอ  1 บอกส่ิงท่ีมีลักษณะ  “แบน” 

       คําตอบ  ................................................................................................................................ 

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

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

     ขอ  2 บอกส่ิงท่ีทําใหเกิดความรูสึกอบอุน 

     คําตอบ  ................................................................................................................................ 

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

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

      ขอ  3 บอกส่ิงท่ีทําใหเกิดความสุข 

      คําตอบ  .......................................................................................................................... 

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

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

 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

ฉบบัท่ี   5   ประเภทพวกเดียวกัน 
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     คําชี้แจง     1.  แบบทดสอบนี้ใชเวลาทําท้ังหมด  5  นาที 

          2.  ในแตละขอกําหนดพยัญชนะหรือสระให 2 ตัว ใหนักเรียนใชคําวา “กระ”  

               เขียนนําหนาคําท่ีนักเรียนเติมในชองวางดานหลังใหไดคําตอบท่ีมีความหมาย 

               โดยเขียนใหชัดเจนและอานงาย 

 

   ตัวอยาง  กระ   ช.........ย 

   คําตอบ  กระชาย 

 

 จากตัวอยางนกัเรียนจะเห็นวาตองเติมสระระหวางพยัญชนะและตองเขียนคําวา  “กระ”  

     นําหนา  เพือ่ใหมีความชัดเจนข้ึน  ซ่ึงในขอทดสอบนักเรียนอาจเตมิไดท้ัง สระ และพยัญชนะ 

     แตคําตองมีความหมายและมีคําวา  “กระ”  นําหนาดังตัวอยาง  กระชาย 

  3.  นักเรียนตองทําทุกขอ  ถาขอไหนยังนึกไมออกใหทําขออ่ืนไปกอน 

     แตตองใหเสร็จท้ัง 10  ขอ ภายในเวลา  5  นาที 

  4.  เม่ือครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางปากกาทันที 

  5.  การกําหนดคะแนน 

       ถูก  9  -  10  คํา  ได  3  คะแนน 

       ถูก  7  -  8    คํา  ได  2  คะแนน 

       ถูก  5  -  6    คํา  ได  1  คะแนน 

       ต่ํากวา    5    คํา  ไมไดคะแนน 

 

 

 

   

 

 

 

 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

ฉบับท่ี  6  ประเภทคิดใชคําคลองแคลว 

 

 



 
 

                 ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  เลมที่ 6 แบบฝกเสริมทักษะการคิด 
 

103 

 

แบบทดสอบฉบับท่ี  6  ประเภทคิดใชคําคลองแคลว 

 

ขอ  1 กระ  ด.......น  

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

 ขอ  2 กระ  จ.......บ  

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

ขอ  3 กระ  เ.......น  

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

ขอ  4 กระ  บ......ง  

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

ขอ  5 กระ  ส......บ  

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

ขอ  6 กระ  ต......ย  

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

ขอ  7 กระ  ท......น  

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

ขอ  8 กระ  โ......น  

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

ขอ  9 กระ  ห......ย  

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

ขอ  10 กระ  แ.......ก  

......................................................................................................................... 
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      คําชี้แจง 1.  จากคําท่ีกําหนดให  ใหนักเรียนเติมคําเปรียบเทียบท่ีนาสนใจ แปลกใหม 

       แตมีความหมายสอดคลองกับคําท่ีกําหนดให ใหไดมากท่ีสุด 

 

                            ตัวอยาง  สูง    เหมือน เปรต 

                            คําตอบ  ตนตาล  เสาไฟฟา   เมฆ ฯลฯ 

 

               2.  นักเรียนตองทําทุกขอ  พยายามทําใหเสร็จท้ัง  3  ขอ  ภายในเวลา  5 นาที 

  4.  ครูใหสัญญาณหมดเวลาใหนักเรียนวางดินสอลงทันที 

  5.  พยายามเขียนคําตอบใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

      ขอ  1 “นิ่ม”    เหมือนกับ 

      คําตอบ............................................................................................................................. 

      ขอ  2 “หอม”    เหมือนกับ 

      คําตอบ............................................................................................................................. 

      ขอ  3 “หนัก”    เหมือนกับ 

      คําตอบ............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

ฉบับท่ี  7   ประเภทอุปมาอุปมัย 
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การตรวจใหคะแนน 

 

      การตรวจใหคะแนน  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค  มีเกณฑการวัดแตละดานดงันี้ 

      1.  ความคิดละเอียดลออ  ปรากฏในแบบทดสอบฉบับท่ี  3  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

      ตัวอยาง “ความเหมือน” 

  เชน  ภาพ  โรงเรียน  และ วัด 

  คําตอบ  1.  เปนท่ีพักได    1 คะแนน 

   2.  เปนท่ีเรียนหนังสือ   1 คะแนน 

   3.  เปนท่ีใหความเคารพ   2 คะแนน 

   4.  เปนท่ีสอนใหคนเปนคนดี  2 คะแนน 

   5.  ครูและพระทําหนาท่ีเหมือนกัน 2 คะแนน 

  นักเรียนจะไดคะแนนรวม  = 8 คะแนน 

      คําตอบท่ี  3, 4  และ 5  เปนคําตอบท่ีขยายความไดกวาง  ลึกซ้ึง  และตรงประเด็น 

      2.  ความคิดคลองแคลว ปรากฏในแบบทดสอบฉบับท่ี 4 และ 5  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

      ตัวอยาง “แบบอุปมาอุปมัย” 

  เชน  หนัก.................เหมือน 

  คําตอบ 1.  เหล็ก    1 คะแนน 

   2.  หิน     1 คะแนน 

   3.  ตึก     - คะแนน 

   4.  ความคิด    2 คะแนน 

   5.  ตนไม    - คะแนน 

   6.  หนักใจ    2 คะแนน 

  นักเรียนจะไดคะแนนรวม =  6 คะแนน 

       คําตอบท่ี 3 และ 5 ไมไดคะแนน เพราะประเมินน้ําหนักไมได  แตคําตอบท่ี  4  และ  6   

       เปนลักษณะนามธรรมท่ีรูสึกได        
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เอกสารอางอิง 
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         คณะผูจัดทํา 

 

 

ที่ปรึกษา 

นายชูเกียรติ   ดานธนะทรัพย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

นายสุขุม        พรหมเสน        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

นายนิพล       เมืองชมภ ู        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

นายนพคุณ    จันตะวงศ           ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ตดิตาม ฯ  สพป.พะเยา เขต 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเขียน  

นางกิตติมา จันทรบรรจง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษเอกสาร  

ดร.เกตุมณี   มากมี  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
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น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

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

นางจุฑารัตน      ธาราเวชรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานโปง   สพป.พะเยา เขต 1  

นางจริยา ณ ลําปาง เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  สพป.พะเยา เขต 1 
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