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คำนำ 

 

            แบบฝกึเสรมิทกัษะภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 ฉบับนี้ ทางผู้ศึกษาได้

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดทำเนื้อหาและแบบฝึกใบงานพร้อมเฉลยให้สามารถศึกษาได้เอง 

 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนครู ครูผู้อาวุโส ครูชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการ
โรงเรียนที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรือ่งการพดู
อภปิราย การพดูแสดงทรรศนะ และการโตแ้ยง้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ด้วยดี 
และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนและช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดบางประการจนทำให้เอกสาร
ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

         นางสาวเกศศิริ คนึงคิด 
                                                                                                  ผู้จัดทำ



  

คำแนะนำสำหรับครูการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย 

 

            การนำแบบฝกึทกัษะภาษาไทยฉบบันี ้ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครคูวรใหค้ำแนะนำในการเรยีนรู้

พรอ้มทำขอ้ตกลงในการเรยีน และปฏบิตัดิงันี ้

            1. ครูผู้สอนควรให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรือ่งการพดูอภปิราย การพดู
แสดงทรรศนะ และการโตแ้ยง้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนแต่ละคน
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งการให้คะแนนทั้งการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และคะแนนจากแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละ
กิจกรรม 
           2. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้ นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำใช้สอน
เสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรือตามความเหมาะสม  
           3. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะนี้กับนักเรียนทีละขั้นตอน โดยให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกเสริมทักษะครูจะต้องบันทึกคะแนนทุกครั้งไว้ด้วย  
           4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้  
           5. ครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาองค์ความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกเสริมทักษะโดยศึกษา ทำความเข้าใจอธิบาย 
ซักถาม ประกอบแล้วจึงให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละกิจกรรม 
           6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะตั้งแต่ต้นจนจบตามลำดับในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
           7. ครูผู้สอนตรวจแบบฝึกเสริมทักษะที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมพร้อมบันทึกคะแนนทุกครั้งให้เรียบร้อย
ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
           8. ครูดำเนินการตรวจแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
บันทึกคะแนน และแจ้งผลแก่นักเรียน    



  

คำแนะนำสำหรับนักเรียนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย 

 

           แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นนวัตกรรมสำหรับ

จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งการพดูอภปิราย การพดูแสดง
ทรรศนะ และการโตแ้ยง้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนใช้ได้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ให้

ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้  
1. นักเรียนควรฟังคำแนะนำวิธีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลจากครูผู้สอนให้เข้าใจ 
2. นักเรียนควรอ่านและทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามที่กำหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทักษะให้ครบทุกกิจกรรม 
3. นักเรียนควรตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจคำชี้แจง และคำสั่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกเสริม
ทักษะต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทักษะ 
4. นักเรียนควรอ่านทบทวนแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละแบบฝึกที่ทำทุกครั้งก่อนส่งครู เพื่อตรวจทานความถูกต้อง  
5. นักเรียนควรสำรวจตนเองว่าทำคะแนนในแบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละแบบฝึกและแบบประเมินต่างๆ ผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับใด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น  
6. ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรือ่งการพดูอภปิราย การพดู
แสดงทรรศนะ และการโตแ้ยง้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฉบับนี้ ควรสอบถามจากครูผู้สอนให้เข้าใจ  
7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมาแล้ว
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!แบบทดสอบก่อนเรียน! 

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. การพูดอภิปรายมีลักษณะตรงกับข้อใด 

 ก.  การพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้เชื่อและปฏิบัติตาม 
 ข.   การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ในการ 
         แก้ปัญหา  
 ค.   การพูดเพื่อระดมความคิดในการสร้างกระบวน 
  การทำงาน 
 ง.   การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในเรื่อง
ใด 
  เรื่องหนึ่ง 

2. ข้อใดไม่ใชจุ่ดมุ่งหมายของการพูดอภิปราย 
 ก.  เพื่อวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ข.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ค.  เพื่อนำเสนอข้อสรุปของเรื่อง 
 ง.  เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 

3. ข้อใดเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้อภิปราย 
 ก.  อธิบายความรู้ และข้อเท็จจริง 
 ข.  เสนอประเด็นที่จะอภิปราย 
 ค.  เปิดโอกาสให้มีการซักถาม  
 ง.  วางแผนการอภิปรายให้สมาชิกในกลุ่ม 

4. มารยาทในการพูดอภิปรายที่ควรปฏิบัติ คือข้อใด 
 ก.   ซักถามทันทีหากสงสัย 
 ข.   จดประเด็นสำคัญที่สนใจ 
 ค.   เน้นย้ำข้อคิดเห็นเดิมอยู่เสมอ 
 ง.   แสดงความคิดเห็นขณะที่ผู้อภิปรายกำลังพูด 

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพูดแสดงทรรศนะ 
 ก.   ที่มาของประเด็น  
 ข.   หลักการข้อเท็จจริง 
 ค.   ข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน 
      ง.   ระยะเวลาในการแสดงทรรศนะ 

6. ภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  ลำดับความคิดโดยกล่าวสลับไปมา 
 ข.  ใช้ภาษาที่ลึกซึ้งกินใจและสื่ออารมณ์ 
 ค.  ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด ความหมายชัดเจน 
 ง.  ภาษาทางการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
  
7. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้โต้แย้ง คือข้อใด  
 ก.  มีความสามารถในการนำเสนอได้ละเอียด 
 ข.  มีความสามารถในการสรุปได้คมคายและน่าเชื่อถือ 
 ค.  มีความสามารถในการหาหลักฐานประกอบการโต้
แย้ง 
 ง.  มีความสามารถในการแตกประเด็นให้ครอบคลุม
ทุก 
     ปัญหา 

8. การพูดโต้แย้งที่มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูล และตรวจ
สอบ 
 ความน่าเชื่อถือ เป็นการพูดโต้แย้งแบบใด 
 ก.  การพูดโต้แย้งด้วยเหตุผล 
 ข.  การพูดโต้แย้งความคิดเห็น 
 ค.  การพูดโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่า 
 ง.  การพูดโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 



  

เฉลย 

1. ง 2. ค 3. ก 4. ข 5. ก     6. ง 7. ค 8. ข 9. ง     10. ก 

  

นิดาได้ประเมินโครงการที่จัดของกลุ่มสายชลแล้ว
เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม 
เพราะทำให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

9. ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงทรรศนะแบบใด 
 ก.   ทรรศนะเชิงคุณค่า  
 ข.   ทรรศนะเชิงคตินิยม 
 ค.  ทรรศนะเชิงนโยบาย  
 ง.   ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง 

10.  ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะที่ดีและเป็นประโยชน์ใน
ทางสร้างสรรค์ 
  ก.  คณะกรรมการนักเรียนเห็นชอบที่จะให้มีการจัด
ประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากของรีไซเคิลในงานฉลอง
ลอยกระทงปีนี้ 
  ข.  พวกเราเห็นว่าพวกเราควรทานอาหารเช้าให้น้อย 
แต่ควรเน้นที่อาหารกลางวันและอาหารเย็นให้มากเพราะ
ใช้พลังงาน มาตลอดทั้งวัน 
  ค.  เพื่อนในกลุ่มหลายคนตกลงกันว่าจะไปสร้างฝาย
กั้นน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่เห็นว่าต้องมีการระดมเงิน
ทุนจากหลายแห่งเพื่อใช้ในการสร้างฝายก่อน 
  ง.  ผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่เห็นว่าไหมที่ผลิตจาก
ประเทศไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับไหมจากต่างประเทศ 
จึงควรสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้ครอบคลุมทั้ง
สี่ภาคเพื่อเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 



  

 

c  

เรื่องการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 

ชื่อ...............................................................................เลขที่........................ 
ทดสอบก่อนเรียน 

S  

กระดาษคำตอบ 

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนที่ได้__________คะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน



  

 ใบความรู้  

 การสื่อสารความคิดของเราออกไปทำได้โดยการพูดและการเขียน สำหรับการเขียนนั้น เราสามารถใช้เวลาใน
การตรวจทานความถูกต้องได้จนกว่าจะเผยแพร่ออกไป แต่สำหรับการพูดนั้นแตกต่างกัน ผู้พูดอาจมีเวลาเตรียมตัว
ก่อนหรือไม่ก็ตาม แต่เวลาที่ต้องพูดจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขความผิดพลาดได้ ดังนั้น ทักษะใน
การพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ การพูดโน้มน้าวใจ 
การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที 

การพูดอภิปราย 

 เป็นการพูดร่วมกันของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเพื่อพิจารณาปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
แล้วหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขของปัญหานั้น 

ความมุ่งหมายของการอภิปราย 

1. ให้คนกลุ่มหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทรรศนะอย่างมีเหตุผล คล้ายการระดมสมอง  

2. เพื่อเสนอปัญหาหรือเรื่องราวบางอย่าง  

3. เพื่อหาข้อยุติของปัญหาหรือเรื่องดังกล่าว 

หน้าที่ของผู้อภิปราย 

1. ต้องเตรียมตัวมาอย่างดี เข้าใจเนื้อเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี  

2. ประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้อภิปราย แบ่งหัวข้อตามความถนัดของตน  

3. รักษาเวลาในการพูดให้เคร่งครัดเสมอและตรงเวลาในการนัดหมาย  

4. ใช้ภาษาพูดที่กะทัดรัด ชัดเจน  

5. รักษามารยาทที่ดีในการพูด เช่น กิริยาท่าทาง สีหน้า และการควบคุมอารมณ์  

6. ผู้อภิปรายควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้าง ไม่พูดมากเสียคนเดียว  

7. เพิ่มเติมเนื้อเรื่องบางตอนหากเห็นว่าผู้อภิปรายยังพูดไม่สมบูรณ์ 

การพูดแสดงทรรศนะ 

 ทรรศนะ คือ ความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผล โครงสร้างของการแสดงทรรศนะ ประกอบด้วย 
ส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 

 1. ที่มา คือ ส่วนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแสดงทรรศนะ  

2. ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ รวมทั้งทรรศนะหรือมติของผู้อื่น ที่ผู้แสดงทรรศนะนำมาใส่  
เพื่อสนับสนุนทรรศนะของตน  

3. ข้อสรุป คือ สารสำคัญที่สุดของทรรศนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย หรือ การประเมินค่า 



  

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะนั้น จะต้องใช้ถ้อยคำกะทัดรัด ใช้คำที่มีความหมายแจ่มชัด การเรียงลำดับ
ความไม่สับสนวกวน และต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง 

การพูดโน้มน้าวใจ 

 หลักการสำคัญของการพูดโน้มน้าวใจ คือ การใช้เหตุผลที่รัดกุมและน่าเชื่อถือเพื่อชี้ให้ผู้ฟังเห็นจริงด้วยตามที่
เราพูด จนกระทั่งเปลี่ยนความเชื่อหรือเกิดความเห็นคล้อยตามผู้พูด 

หลักการพูดโน้มน้าวใจ มีดังต่อไปนี้  

1. กำหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการจากผู้ฟัง เพื่อเตรียมเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม เช่น ต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจ 
ต้องการให้ผู้ฟังเห็นด้วยและปฏิบัติตาม หรือต้องการให้ผู้ฟังเปลี่ยนความเชื่อของตนเอง  

2. เรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด ได้แก่ บทนำที่ดึงดูดใจ ให้ผู้ฟังสนใจ คิดหรือจินตนาการตาม  

3. ใช้เหตุผลชี้ข้อดีและข้อเสีย โดยอ้างอิงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน 

การกล่าวสุนทรพจน์ 

 สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การกล่าวสุนทรพจน์มักอยู่ในพิธีการที่สำคัญ เช่น พิธี
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พิธีรับตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี หรือกล่าวในงานรำลึกถึงบุคคล
สำคัญ วันสำคัญต่างๆ หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงใจ เป็นคำพูดที่แสดงความ
ปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดชั้นยอด 

ลักษณะของสุนทรพจน์ 

 1. ใช้ถ้อยคำไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ  

2. โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตามได้โดยง่าย  

3. กระตุ้นผู้ฟังให้มีความมั่นใจและยินดีให้ความร่วมมือ  

4. สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษา และให้ความสุขแก่ผู้ฟัง 

การโต้วาที 

 การโต้วาที คือการที่มีคนตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ใช้คำพูดที่คมคาย ชัดเจน โต้ตอบกันด้วยเหตุผล มีทั้งฝ่ายเสนอ
และฝ่ายค้าน และมีประธานเป็นผู้ดำเนินการโต้วาที โดยตั้งประเด็นที่จะต้องโต้เถียงกันแล้วแต่วาระ การโต้วาทีนี้จะมี
เวลาให้แต่ละฝ่ายได้พูดเท่าๆ กัน ถ้าเกินเวลาก็ต้องหยุด เมื่อสิ้นสุดการโต้วาทีก็จะมีการตัดสินว่าฝ่ายไหนให้เหตุผลโต้
แย้งได้ดีที่สุด ก็จะเป็นฝ่ายชนะไป 

ลักษณะสำคัญของการโต้วาที  

1. เป็นการเสนอเหตุผลหรือแนวความคิดของตนเอง  

2. เป็นการหักล้างเหตุผลหรือแนวความคิดของฝ่ายตรงข้าม  

3. เป็นการพูดที่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างมาก  

4. เป็นการพูดที่อาจออกท่าออกทางประกอบมาก  



  

5. เป็นการพูดที่ต้องมีความพร้อมอย่างมาก เพราะต้องเตรียมคำพูดให้ขบขัน สุภาพ แหลมคมและกระชับ 

จุดมุ่งหมายของการโต้วาที แบ่งออกได้เป็น 4 ประการ คือ  

1. การโต้วาทีเพื่อหาข้อเท็จจริง เป็นการโต้แย้งด้วยหลักวิชาการ เพื่อค้นหาความจริงและความถูกต้องของสิ่ง
ที่โต้วาที (การโต้วาทีเพื่อลัทธิความเชื่อ ไม่มุ่งข้อเท็จจริง มักเป็นไปอย่างรุนแรงและดุดัน)  

2. การโต้วาทีเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม เช่น การโต้วาทีระหว่างฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยในศาล เป็นต้น  

3. การโต้วาทีเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีแบบแผน เป็นการโต้วาทีที่ต้องดำเนินตามระเบียบการโต้วาที
อย่างเคร่งครัด 

องค์ประกอบของการโต้วาที 

1. ญัตติ คือ หัวเรื่องที่ใช้ในการโต้วาที  

2. ประธาน คือ ผู้ดำเนินการโต้วาที ประธานควรระวังในเรื่องต่อไปนี้  

- ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เผลอกล่าวสนับสนุนผู้โต้วาทีคนใดคนหนึ่งเป็นอันขาด  

- ต้องพูดให้น้อยที่สุด เพราะผู้ฟังเน้นมาฟังผู้โต้วาทีมากกว่า  

- ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องกำหนดการ ข้อมูลเกี่ยวกับญัตติ การรักษาเวลา 

3. กรรมการ คือ กลุ่มคนที่ทำหน้าที่ตัดสินผลแพ้ชนะ โดยปกติมักกำหนดให้มีจำนวนเลขคี่เพื่อให้ปรากฏผล
แพ้ชนะ (เลขคู่อาจทำให้คะแนนเสมอกัน) โดยกรรมการจะตัดสินคะแนนจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

- ความตรงประเด็นในการโต้วาที  

- การใช้เหตุผลที่รัดกุม  

- ความสามารถในการหักล้างเหตุผลของฝ่ายตรงข้าม  

- วาทศิลป์ ความคมคายของภาษาหรือถ้อยคำ รวมถึงมุกตลกที่สอดแทรกได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้ฟังขบขัน ซึ่ง
แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้โต้วาที  

- มารยาท คือ ความสุภาพและการรักษาเวลา  

- บุคลิก เช่น น้ำเสียงแสดงความมั่นใจ มีความฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ ตลอดจนการวางท่าทางที่ดีในขณะพูด 

4. ผู้โต้วาที ในการโต้วาทีจะแบ่งผู้โต้วาทีเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ไม่จำกัดจำนวนว่าผู้โต้วาที
จะมีกี่คน แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีจำนวนเท่ากันและมีหัวหน้าฝ่ายฝ่ายละ 1 คน  

5. ผู้ฟัง ผู้ฟังควรรู้จักพิจารณาถ้อยคำที่โต้ตอบกัน ครั้งใดที่รู้สึกว่าผู้โต้วาทีกล่าวได้ดี ลึกซึ้ง คมคาย หรือเกิด
ความประทับใจควรปรบมือให้ 



  

 

\ 



  

เอกสารประกอบการสอน  

 

ตัวอย่างข้อความ การพูดแสดงทรรศนะเชิงคุณค่า 

  “การที่คนไทยเรานิยมใช้ของต่างประเทศ ผู้ใช้อาจเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่ามี “ปัญญา” ที่จะใช้ 

“ของนอก” เหมือนคนอื่น แต่ความจริงหารู้ไม่ว่านั่นเป็นวิธีที่เป็นการนำเงินไทยไปสู่ต่างประเทศอย่างไม่มีวันที่
จะได้กลับคืนมา และทำให้สินค้าไทยที่ผลิตโดยคนไทย วัสดุจากประเทศไทยนั้นขายไม่ดีเท่าที่ควร  เงินตราที่

ควรจะไหลเวียนอยู่ในประเทศก็ลดน้อยลง นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ คนไทยทุกคนจึงควร
ตระหนักในเรื่องนี้ และเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต เงินตราก็ไม่รั่วไหลออกไปต่างประเทศ คงจะช่วยให้เศรษฐกิจอยู่ใน
ภาวะที่ดีขึ้นได้มากทีเดียว” 

ตัวอย่างข้อความ การพูดแสดงทรรศนะ 

 ทรรศนะที่ 1 

สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย เปิดกว้างทางความคิดและการแสดงออกอย่างเสรี จึงทำให้

วัฒนธรรมของโลกตะวันตกหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย มีผลทำให้วัฒนธรรมไทยถูกหลงลืมไป  

ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการเพื่อรณรงค์ 

ให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น  

ทรรศนะที่ 2  

สังคมไทยเปิดกว้างและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกหลั่งไหลเข้ามานั้น มีผลดีต่อการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน การที่วัยรุ่นไทยใส่ใจต่อวัฒนธรรมไทยน้อยลง อาจมาจากสาเหตุอื่นที่อาจไม่ใช่

การเปิดกว้างของสังคม  

ฉะนั้น เราอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการถดถอยทาง
วัฒนธรรม งบประมาณสำหรับการจัดโครงการ ควรนำมาใช้เพื่อการวิจัยสำรวจค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อ

จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  



  

บัตรภาพ 

S  



  

ใบงานที่ 1 การพูดอภิปราย 

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1. การพูดอภิปราย มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
           

          

          

          

2. องค์ประกอบของการพูดอภิปราย มีความสำคัญต่อการพูดอภิปรายอย่างไร 
           

          

          

          

           

3. ผู้ดำเนินการอภิปราย มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการอภิปราย 
            

           

           

           

4. การพูดอภิปรายที่มีบรรยากาศที่ดี มีลักษณะอย่างไร 
           

          

          

          



  

เฉลย ใบงานที่ 1 การพูดอภิปราย 

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1. การพูดอภิปราย มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยนำเสนอข้อ
เท็จจริงอย่างเป็นทางการ   

2. องค์ประกอบของการพูดอภิปราย มีความสำคัญต่อการพูดอภิปรายอย่างไร 

  องค์ประกอบของการพูดอภิปราย มีความสำคัญทำให้การพูดอภิปรายเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย จะ
ประกอบไปด้วย บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำเนินการอภิปรายและผู้อภิปราย ซึ่งในการพูดอภิปรายนั้นทุกคน
ที่อภิปรายต้องทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเอง       

3. ผู้ดำเนินการอภิปราย มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการอภิปราย 
  ช่วยจัดลำดับขั้นตอนในการพูดอภิปรายให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และช่วยสรุปสาระสำคัญในการอภิปราย 
       

4. การพูดอภิปรายที่มีบรรยากาศที่ดี มีลักษณะอย่างไร 
  ในการพูดอภิปรายผู้เข้าร่วมอภิปรายจะต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่นและมีมารยาทในการฟังและการพูด 

c  



  

ใบงานที่ 2 การพูดแสดงทรรศนะ 

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1. การพูดแสดงทรรศนะเชิงคุณค่า มีหลักในการพูดอย่างไร 
          

         

         

         

2. การพูดแสดงทรรศนะ จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 
          

         

         

         

3. ภาษาที่ใช้ในการพูดแสดงทรรศนะที่ดี ควรจะมีลักษณะอย่างไร 
          

         

         

         

         

4. การพูดแสดงทรรศนะที่ดี จะต้องแสดงมารยาทในการพูดอย่างไร 
          

         

         

         



  

เฉลย ใบงานที่ 2 การพูดแสดงทรรศนะ 

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1. การพูดแสดงทรรศนะเชิงคุณค่า มีหลักในการพูดอย่างไร 
 จะต้องพูดแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลประกอบ มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย  ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นได้ใช้
ความคิดพิจารณาเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลายมุมด้วยความรอบคอบ  

2. การพูดแสดงทรรศนะ จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 

 การพูดแสดงทรรศนะ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ที่มา ข้อสนับสนุน และข้อสรุป  

3. ภาษาที่ใช้ในการพูดแสดงทรรศนะที่ดี ควรจะมีลักษณะอย่างไร 

       ภาษาที่ใช้ในการพูดแสดงทรรศนะนั้น ควรใช้ถ้อยคำที่แจ่มชัด ลำดับเนื้อหาตามความสำคัญ ไม่วกวน 
รวมทั้งมีการใช้คำ หรือกลุ่มคำที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทรรศนะ ใช้คำหรือกลุ่มคำกริยาช่วยในข้อสรุปเพื่อชี้ให้

เห็นว่าเป็นการแสดงทรรศนะ และใช้คำหรือกลุ่มคำอื่นๆ ที่สื่อความหมายไปในทางแสดงทรรศนะ อาจ
เป็นการประเมินค่า แสดงความเชื่อมั่นหรือคาดคะเน 

4. การพูดแสดงทรรศนะที่ดี จะต้องแสดงมารยาทในการพูดอย่างไร 
 การพูดแสดงทรรศนะที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในทางสร้างสรรค์ จะต้องเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ระบบ มีศิลปะในการเรียบเรียงคำ เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ มีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อมีผู้
ไม่เห็นด้วยกับทรรศนะของตน 

c  



  

ใบงานที่ 3 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1) ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 
              
             
              
2) การพูดอภิปรายเหมือนหรือแตกต่างจากการพูดแสดงความคิดเห็นหรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
3) นักเรียนคิดว่า การพูดอภิปราย เป็นการพูดที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงหรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
              
4) เพราะเหตุใด การใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบจึงมีความสำคัญต่อการพูดอภิปราย  
              
              
              
5) นักเรียนคิดว่า การพูดอภิปรายมีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในฐานะผู้พูดและผู้ฟังหรือไม่อย่างไร 
              
              
6) การพูดแสดงทรรศนะ เป็นการพูดที่มีความจำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
              
              
7) นักเรียนคิดว่า การพูดแสดงทรรศนะจากเรื่องที่รู้จริง มีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร 
              
              
8) การพูดแสดงทรรศนะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ควรปฏิบัติอย่างไร 
              
              



  

เฉลย ใบงานที่ 3 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1) ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2) การพูดอภิปรายเหมือนหรือแตกต่างจากการพูดแสดงความคิดเห็นหรือไม่ อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
3) นักเรียนคิดว่า การพูดอภิปราย เป็นการพูดที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงหรือไม่ อย่างไร 
(ไม่ เพราะการพูดที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงนั้น เป็นการพูดแบบสาระบันเทิง หรือที่เรียกว่า Docu-
entertainment Speaking  ซึ่งต่างกับการพูดอภิปราย เพราะการพูดแบบต่างๆ นี้มีวิธีการพูดที่เน้นในลักษณะ
ทางการ เพราะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีการหาข้อมูล และมีการเลือกใช้ถ้อยคำที่มีพลังทางความคิดและอารมณ์เพื่อให้
ผู้ฟังประทับใจและมีความเห็นคล้อยตาม) 
4) เพราะเหตุใด การใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบจึงมีความสำคัญต่อการพูดอภิปราย  
(เพราะเหตุผลหรือหลักฐานนั้นแสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของผู้พูด ว่ามีหลักการ
และข้อมูลอ้างอิงประกอบที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรวจสอบได้) 
5) นักเรียนคิดว่า การพูดอภิปรายมีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในฐานะผู้พูดและผู้ฟังหรือไม่อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
6) การพูดแสดงทรรศนะ เป็นการพูดที่มีความจำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
7) นักเรียนคิดว่า การพูดแสดงทรรศนะจากเรื่องที่รู้จริง มีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร 
(จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง สามารถนำทรรศนะนั้นไปใช้แก้ปัญหา หรือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติได้) 
8) การพูดแสดงทรรศนะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ควรปฏิบัติอย่างไร 
(ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงทรรศนะ และยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่มีอคติ) 



  

ใบงานที่ 4 การโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1) นักเรียนคิดว่า การโต้เถียงกับการโต้แย้ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
              
              
2) การแสดงทรรศนะที่เหนือฝ่ายตรงข้าม มีลักษณะอย่างไร 
              
              
              
              
              
3) นักเรียนเคยเข้าชมหรือเข้าร่วมการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้งบ้างหรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
              
              
4) นักเรียนมีวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการพูดอย่างไรบ้าง อธิบาย 
              
              
              
              
              
5) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 
              
              
              
              
              



  

เฉลย ใบงานที่ 4 การโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1) นักเรียนคิดว่า การโต้เถียงกับการโต้แย้ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2) การแสดงทรรศนะที่เหนือฝ่ายตรงข้าม มีลักษณะอย่างไร 
(สามารถชี้ให้เห็นจุดอ่อน และความผิดพลาดของทรรศนะฝ่ายตรงข้ามได้) 
3) นักเรียนเคยเข้าชมหรือเข้าร่วมการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้งบ้างหรือไม่ อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
4) นักเรียนมีวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการพูดอย่างไรบ้าง อธิบาย 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
5) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 



  

ใบงานที่ 5 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

c  



  

c  



  

c  



  

เฉลย ใบงานที่ 5 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

c  

 



  

ใบงานที่ 6 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

c  



  

c  



  

c  



  

เฉลย ใบงานที่ 6 การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

c  
 



  

☸ แบบทดสอบหลังเรียน☸  

ชื่อ        ชั้น   เลขที่   

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. การพูดอภิปรายมีลักษณะตรงกับข้อใด 

 ก.  การพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้เชื่อและปฏิบัติตาม 
 ข.   การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ในการ 
         แก้ปัญหา  
 ค.   การพูดเพื่อระดมความคิดในการสร้างกระบวน 
  การทำงาน 
 ง.   การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในเรื่อง
ใด 
  เรื่องหนึ่ง 

2. ข้อใดไม่ใชจุ่ดมุ่งหมายของการพูดอภิปราย 
 ก.  เพื่อวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ข.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ค.  เพื่อนำเสนอข้อสรุปของเรื่อง 
 ง.  เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 

3. ข้อใดเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้อภิปราย 
 ก.  อธิบายความรู้ และข้อเท็จจริง 
 ข.  เสนอประเด็นที่จะอภิปราย 
 ค.  เปิดโอกาสให้มีการซักถาม  
 ง.  วางแผนการอภิปรายให้สมาชิกในกลุ่ม 

4. มารยาทในการพูดอภิปรายที่ควรปฏิบัติ คือข้อใด 
 ก.   ซักถามทันทีหากสงสัย 
 ข.   จดประเด็นสำคัญที่สนใจ 
 ค.   เน้นย้ำข้อคิดเห็นเดิมอยู่เสมอ 
 ง.   แสดงความคิดเห็นขณะที่ผู้อภิปรายกำลังพูด 

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพูดแสดงทรรศนะ 
 ก.   ที่มาของประเด็น  
 ข.   หลักการข้อเท็จจริง 
 ค.   ข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน 
      ง.   ระยะเวลาในการแสดงทรรศนะ 

6. ภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  ลำดับความคิดโดยกล่าวสลับไปมา 
 ข.  ใช้ภาษาที่ลึกซึ้งกินใจและสื่ออารมณ์ 
 ค.  ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด ความหมายชัดเจน 
 ง.  ภาษาทางการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
  
7. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้โต้แย้ง คือข้อใด  
 ก.  มีความสามารถในการนำเสนอได้ละเอียด 
 ข.  มีความสามารถในการสรุปได้คมคายและน่าเชื่อถือ 
 ค.  มีความสามารถในการหาหลักฐานประกอบการโต้
แย้ง 
 ง.  มีความสามารถในการแตกประเด็นให้ครอบคลุม
ทุก 
     ปัญหา 

8. การพูดโต้แย้งที่มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูล และตรวจ
สอบ 
 ความน่าเชื่อถือ เป็นการพูดโต้แย้งแบบใด 
 ก.  การพูดโต้แย้งด้วยเหตุผล 
 ข.  การพูดโต้แย้งความคิดเห็น 
 ค.  การพูดโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่า 
 ง.  การพูดโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 



  

เฉลย 

1. ง 2. ค 3. ก 4. ข 5. ก     6. ง 7. ค 8. ข 9. ง     10. ก 

นิดาได้ประเมินโครงการที่จัดของกลุ่มสายชลแล้ว
เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม 
เพราะทำให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

9. ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงทรรศนะแบบใด 
 ก.   ทรรศนะเชิงคุณค่า  
 ข.   ทรรศนะเชิงคตินิยม 
 ค.  ทรรศนะเชิงนโยบาย  
 ง.   ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง 

10.  ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะที่ดีและเป็นประโยชน์ใน
ทางสร้างสรรค์ 
  ก.  คณะกรรมการนักเรียนเห็นชอบที่จะให้มีการจัด
ประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากของรีไซเคิลในงานฉลอง
ลอยกระทงปีนี้ 
  ข.  พวกเราเห็นว่าพวกเราควรทานอาหารเช้าให้น้อย 
แต่ควรเน้นที่อาหารกลางวันและอาหารเย็นให้มากเพราะ
ใช้พลังงาน มาตลอดทั้งวัน 
  ค.  เพื่อนในกลุ่มหลายคนตกลงกันว่าจะไปสร้างฝาย
กั้นน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่เห็นว่าต้องมีการระดมเงิน
ทุนจากหลายแห่งเพื่อใช้ในการสร้างฝายก่อน 
  ง.  ผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่เห็นว่าไหมที่ผลิตจาก
ประเทศไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับไหมจากต่างประเทศ 
จึงควรสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้ครอบคลุมทั้ง
สี่ภาคเพื่อเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 



  

 

c  

เรื่องการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 

ชื่อ...............................................................................เลขที่........................ 
ทดสอบหลังเรียน 

S  

กระดาษคำตอบ 

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนที่ได้__________คะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน



  

 

แบบบันทึกคะแนน 
  การทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน  และแบบฝึกทักษะ  

เรือ่งการพดูอภปิราย การพดูแสดงทรรศนะ และการโตแ้ยง้ 

ชื่อ................................................................................................ชั้น..........................................เลขที่.................... 

โรงเรียน............................................................................  

สังกัด........................................................................ 

                แบบทดสอบ/แบบฝึก     คะแนนเต็ม     คะแนนที่ได้     หมายเหตุ 
               แบบทดสอบก่อนเรียน          10   
                แบบทดสอบหลังเรียน          10   
                แบบฝึกทักษะใบงานที่ 1-6          60   
                รวมคะแนนทั้งหมด                   80   

                                                     ลงชื่อ......................................................ครูผู้สอน 
                                                  ( นางสาวเกศศิริ คนึงคิด ) 

                                                  ตำแหน่ง ครู 
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