
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕  เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๐                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๘  การเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับได้อย่างเหมาะสม 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากการอ่านสื่อต่างๆ 
   - บทความ 
   - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
๔. สาระส าคัญ 
 การแสดงความคิดเห็น จ าเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริง สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 
ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จ              
หรือจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา 
 การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดง ความ
คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนความคิดเห็นนั้นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์               
การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
นิตยสาร บทความ เป็นต้น หัวใจของการแสดงความคิดเห็น คือ การให้เหตุผลหรือข้อสนับสนุนประกอบ               
ท าให้ความคิดเห็นน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นเป็นเรื่องของการคาดคะเนหรือการท านายโดยอาศัยเหตุผลส่วนตัว
ซึ่งควรจะเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูถามค าถามนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ครูอธิบายความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็นและพูดถึงหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 
๓.  ครู และนั ก เ รี ยนร่ วมกั นแสดงความคิด เห็ นจากข่ า วที่ ค รู น าม า เป็ นตั ว อย่ า ง  เ รื่ อ ง                            

ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ “ละเมอแชต” 



๔.  ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบหรือตอบเป็นรายบุคคล  เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้                   
ความเข้าใจ  หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยให้ครูอธิบายเพ่ิมเติม  เช่น ข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง  มีประโยชน์ต่อ
การแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือ การแสดงความคิดเห็นทุกครั้งจะต้องมุ่งเพ่ือเอาชนะเท่านั้น  ถูกต้อง
หรือไม่  อย่างไร เป็นต้น 

๕.  ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ กะหล่ าปลีแห่งความลับ” โดยเปิดเพลง “กะหล่ าปลี” ของ ศิลปิน                
โจอี้  บอย และเมื่อเพลงหยุดที่ใคร ให้นักเรียนคนนั้นแกะกระดาษด้านนอกสุดของกะหล่ าปลีออกมาคนละ ๑ 
แผ่น แล้วอ่านค าถามในกระดาษท่ีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านข่าวที่ครูน ามาเป็นตัวอย่าง เรื่อง 
แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะเสี่ยงเป็นมะเร็ง นักเรียนที่สามารถตอบค าถามได้จะสามารถออกมา
หยิบของรางวัลหน้าห้องได้คนละ ๑ ชิ้น 

๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็น   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๗.  นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นมาท า ใบกิจกรรม การเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากการอ่านข่าว เรื่อง “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. บทความ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เรื่อง  ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ  “ละเมอแชต” 
๒. บทความ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน  เพราะเสี่ยงเป็นมะเร็ง 

และ  “วิตามินซี”  สู้หวัดได้จริงหรือ 
๓. กะหล่ าปลีแห่งความลับ  

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม  การเขียน
แสดงความคิดเห็นจาก

การอ่านข่าว  เรื่อง 
“วิตามินซี”  สู้หวัดได้

จริงหรือ 
 

ใบกิจกรรม  การเขียน
แสดงความคิดเห็นจาก

การอ่านข่าว  เรื่อง 
“วิตามินซี”  สู้หวัดได้

จริงหรือ 
 

ตอบค าถามได้ข้อละ ๑ 
คะแนน 

 

ท าได้  ๓  ข้อขึ้นไปถือว่า
ผ่าน 

น้อยกว่า  ๓  ข้อ  ถือว่า
ไม่ผ่าน 

 
 
 
 



๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



... 

ชื่อ.......................................................................................................................ชั้น.................................. 

ใบกิจกรรม 

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ตัวอย่างข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่ฤดูฝนทีไร ก็มักจะเห็นคนจามกันอยู่บ่อยๆ บ้างก็เป็นแค่หวัดธรรมดา ไอ จาม มีน้ ามูก     
บางคนก็ถึงขั้นเป็นไข้ ต้องล้มหมอนนอนเสื่อกันเลยทีเดียว ถึงเวลาท่ีคนต้องหันมาดูแลสุขภาพกัน         
เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด จะได้ไม่ต้องมีผลกระทบกับการเรียนหรือการท างาน ซึ่งหลายๆ คนก็เคยได้ยิน
กันมาบ้างว่า วิตามินซีสามารถรักษาโรคหวัดได้ แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร “๑๐๘ เคล็ดกิน” มีมาบอก 

 ข้อมูลจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุไว้ว่า “ก่อนอื่นเรามาท าความรู้จักกับ
วิตามินซีกันก่อน “วิตามินซี” หรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินชนิดละลายน้ า      
วิตามินซีมีประโยชน์มากมาย เช่น   รักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิด และวิตามินซียังเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ หรือ antioxidant มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย     
ในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกาย ช่วยท าให้แผลหายเร็วขึ้น และมีส่วนช่วย        
ในการสร้างคอลลาเจน แต่ประโยชน์ของวิตามินซีท่ีกล่าวถึงกันมากคือป้องกันหวัด ” 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจ าทุกวันไม่สามารถป้องกันหวัดได้ 
และไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด ยกเว้นผู้ท่ีออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจ า จะสามารถลด
ความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง ๕๐% อย่างไรก็ตามพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจ าทุกวัน        
จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ ขนาดวิตามินซีท่ีแนะน าให้รับประทาน
เพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ ๑ – ๓ กรัมต่อวัน และในผู้ท่ีไม่เคยรับประทาน     
วิตามินซีมาก่อน หากเป็นหวัดแล้วจึงเริ่มรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรื อ
ระยะเวลาในการเป็นหวัดได้เลย 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิตามินซีจะไม่ได้ช่วยรักษาหวัดได้โดยตรง แต่ก็ยังคงมีประโยชน์ส าหรับ
ร่างกายของคนเราอีกหลายอย่าง แต่เนื่องจากร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้ ส่วนใหญ่
เราจะได้รับวิตามินซีจากการกินผักและผลไม้ นอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีในรูปแบบท่ีสกัดออกมาและ
วางขายในหลายรูปแบบ ท้ังแบบเม็ดเคี้ยว แบบเม็ดฟู่ แบบเม็ดอม แบบเม็ดรับประทาน แบบแคปซูลส่วน
ผัก-ผลไม้ท่ีพบวิตามินซีได้ก็คือผักสดและผลไม้สดท่ีมีรสเปรี้ยวอย่างส้ม ฝรั่ง มะเขือเทศ สั ปปะรด 
มะขามป้อม มะละกอ มะนาว สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ และในผักใบเขียวต่างๆ 



... 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ และตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริง ท่ีได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 

………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๒. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อคิดเห็น ท่ีได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ  
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๓. จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
การเป็นหวัดของนักเรียน 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๔. นักเรียน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๕. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรท่ีจะรับมือกับโรคหวัด 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………….. 

 



ตัวอย่าง ข่าวท่ี ๑  

ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ “ละเมอแชต” ท าหลับไม่พอ เครียดสะสม 

 

       พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
สื่อของคนไทยในปี ๒๕๕๗ พบว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีคนเล่นเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกหรือราว ๑๒ ล้านคน 
จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ๑๘ ล้านคนทั่วประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๓ ของโลก 

       “นอกจากนอกจากความทันสมัย ฉับไว ด้านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังพบว่าผู้ที่ติดโปรแกรมแชทหรือ                
คลั่งแชท อาจจะมีอาการละเมอแชต (Sleep Texting) ถือเป็นอาการที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน เพราะ
อาการดังกล่าวจะท าให้ลุกขึ้นมาแชตขณะหลับ เมื่อได้ยินเสียงข้อความส่งมา ปัญหาที่ตามมาก็คือ ร่างกายจะ
อ่อนแอจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้เกิดโรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า โรควุ้นในตาเสื่อม และอาจส่งผลกระทบ
ในการเรียนหรือการท างาน ขอแนะน าว่า การเล่นโปรแกรมแชทควรท าแต่พอดี หากติดมากควรลองอยู่ห่าง
จากสมาร์ทโฟน ตัดใจปิดมือถือ ปิดเสียง หรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนอนวิธีนี้จะช่วยให้ห่างไกลจากการ
ละเมอแชต และฟ้ืนฟูสุขภาพการนอนหลับให้เต็มอ่ิม ตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงขึ้น” 
โฆษก สธ.กล่าว 

       พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า อาการละเมอแชต (Sleep Texting) เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราแล้วจริงๆ 
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน รวมไปถึงอาการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกชนิดท าให้มุ่งความสนใจไป
ที่เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้แทบจะทุกนาที จนกลายเป็นความวิตกกังวลต่อข้อความที่ถูกส่งมา แม้กระทั่งเวลา
หลับก็ยังเอามือถือไปจิ้มเล่นเรื่อยเปื่อย และหลับไปพร้อมกับโทรศัพท์ที่ยังคามือ หรือวางนิ่งอยู่ข้างตัว ดังนั้น
เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้ามา สมองที่ยังยึดติดกับโทรศัพท์อยู่ทุกขณะ ก็จะปลุกร่างกายที่หลับใหลให้อยู่
ในสภาวะละเมอ แล้วกดส่งข้อความไปโดยอัตโนมัติ และในช่วงนี้ร่างกายก็จะนอนหลับไม่สนิทเต็มที่ เป็นเหตุ
ให้พักผ่อนไม่พอ กระทบมาถึงระบบการท างานของร่างกาย ท าให้สะสม ความเครียด เสี่ยงเป็นโรคอ้วน ฝัน
ร้าย กระทบต่อการเรียนและการท างาน   

 

บทความและข่าวเกี่ยวกับเด็ก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 



ตัวอย่าง ข่าวท่ี ๒ 

แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

 

 แพทย์จีนพบเด็กอายุเพียง ๕ ขวบ ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยผู้อ านวยการของโรงพยาบาลเฉิงตู ประเทศ
จีน ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากประวัติการรักษาที่ผ่านมา พบว่า มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมีอายุเพียงแค่            
๕ ปีเท่านั้น ซึ่งจากประวัคิของครอบครัว ไม่พบว่า มีใครเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน แพทย์จึงให้สาเหตุว่า ที่เด็ก
เริ่มป่วยเป็นมะเร็ง อาจจะสืบเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร และนี่คือสิ่งที่แพทย์ได้ออกมาเตือนว่า                 
มีอะไรบ้าง ที่เด็กไม่ควรทาน 

- บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เนื่องจากในบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ๑ ชามนั้นมีสารปรุงแต่งกว่า ๒๕ ชนิด เช่น โมโนโซเดียม   
กลูตาเมต หรือผงชูรส, กรดซิตริก ,TBHQ(เป็นสารกันบูด หรือวัตถุกันหืนที่ได้จากปิโตเลียม) และอ่ืนๆ ฉะนั้น
เด็กท่ีทานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจจะก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า 

- แฮม ไส้กรอก มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโซเดียมไนไตรด์,โปแตสเซียมไนไตรท์ และอ่ืน ๆ      
ไนไทรต์สามารถท าปฎิกิริยากับเอมีน (amine) ในอาหารกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง คือไนโตรซามีน 
(nitrosamine) ซึ่งท าให้เกิดมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร 

- มันฝรั่งทอดแผ่น มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ไดโซเดียม              
กัวไนเลต และอ่ืน ๆ ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารต้องห้ามในอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

- ขนมเยลลี่และวุ้นส าเร็จรูป มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโพแทสเซียม ซอร์เบต กรดซิตริก                    
คาร์ราจีแนน และอ่ืน ๆ ถ้าเคยปวดท้องท้องไส้ปั่นป่วนเพราะอาหารการกิน อาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
อาการไวต่อกลูเต็น ซึ่งเป็นโปรตีนในธัญพืชอย่างข้าวสาลีดื่มนมแล้วท้องเสีย เนื่องจากร่างกายขาดเอนไซม์ย่อย
น้ าตาลแลคโทสหรือบางที กระเพาะอาหารของคุณอาจไวต่อคาร์ราจีแนน 

 ในความเป็นจริง เราอาจจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็น อาจจะให้เด็กทาน
ได้บ้างนิดหน่อย ให้พอหายอยากพอ และควรปลูกฝังให้เด็กๆ หันมารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์จ าพวก 
ผักผลไมท้ี่มีประโยชน์แทน 

 

บทความส าหรับแม่และเด็ก จาก https://th.theasianparent.com 

 

 



ค าถามเกี่ยวการเขียนแสดงความคิดเห็นในเกม “ กะหล่ าปลีแห่งความลับ” 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริง ที่ได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน 
เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

๒. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน 
เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

๓. จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นถึงสาเหตุที่เด็กเป็นมะเร็ง 

๔. นักเรียน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยง
เป็นมะเร็ง 

๕. นักเรียนมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งอย่างไรบ้าง 

๖. ให้นักเรียนบอกหัวใจของการแสดงความคิดเห็น 

๗. การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ อะไร   

๘. ข้อคิดเห็น คือ อะไร 

๙. ข้อเท็จจริง คือ อะไร 

 

 


