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หน่วยย่อยที่ 2 
การรู้เรื่องการอ่าน : กลยุทธ์การอ่าน 

(Reading Literacy’s Aspect Categories) 
(เวลา 6  ชั่วโมง) 
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หน่วยย่อยที่ 2 
การรู้เรื่องการอ่าน : กลยุทธ์การอ่าน (Reading Literacy’s Aspect Categories) 
 

1. สาระส าคัญ 
กลยุทธ์การอ่านเป็นกระบวนการที่แสดงการคิดหรือการใช้สติปัญญาที่ผู้ อ่านใช้ในการพิจารณา     

ถ้อยความที่อ่าน โดยคาดหวังให้นักเรียนแสดงความสามารถในกระบวนการ 
1.1 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) 
1.2 การบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret) 
1.3 การสะท้อนและการประเมิน (Reflect and Evaluate) 

2. วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอ่านต่อไปนี้ 
2.1 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) 
2.2 การบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret) 
2.3 การสะท้อนและประเมิน (Reflect and Evaluate) 

3. เนื้อหาการอบรม 
3.1 การรู้เรื่องการอ่าน 
3.2 อ่านอย่างไรให้เข้าถึงและค้นคืนสาระ  
3.3 อ่านอย่างไรให้บูรณาการและตีความ 
3.4 อ่านอย่างไรให้สะท้อนและประเมิน 

4. เวลา 
 จ านวน 6 ชั่วโมง 

5. กิจกรรมการอบรม 
 5.1 บรรยายให้ความรู้เรื่องการรู้เรื่องการอ่าน 

5.2 ผู้รับการอบรมศึกษาใบความรู้เรื่องสมรรถนะการอ่าน 
5.3 ผู้รับการอบรมศึกษาสถานการณ์การรู้เรื่องการอ่าน 
5.4 ผู้รับการอบรมท าแบบฝึกหัด 

6. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
6.1 สไลด์ภาพประกอบการบรรยายหน่วยย่อยที่ 2 
6.2 ใบความรู้ที่ 5-7 
6.3 ใบกิจกรรม 3-6 
6.4 สื่อประกอบการอบรมประจ าหน่วยย่อยที่ 2 

7. การประเมินผลการอบรม 
7.1 สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมและการตอบค าถามของผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม 
7.2 ตรวจสอบค าตอบของผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น 
7.3 ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการเขียนตอบค าถามระหว่างการอบรม 
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ใบกิจกรรมที่ 3 
อ่านอย่างไรให้เข้าถึงและค้นคืนสาระถ้อยความที่อ่านได้ (Access and Retrieve) 

 
สาระส าคัญ 

 สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ เป็นการอ่านท าความเข้าใจสาระของสิ่งที่อ่านแล้วมุ่งค้นหาสาระ
ที่ต้องการ หรือการเข้าถึงสาระด้วยการพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของถ้อยความ หรือพิจารณาโดยรวมทั้งหมด   
สาระที่ต้องการจะปรากฏในเนื้อความชัดเจนจากถ้อยความที่อ่านเท่านั้น  แล้วดึงสาระที่ค้นได้จากเนื้อความ 
หรอืการค้นคืนสาระ น ามาตอบค าถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระให้กับผู้รับการอบรม 
          2.  เพ่ือฝึกปฏิบัติการอ่านสมรรถนะเข้าถึงและค้นคืนสาระ  

เนื้อหา 

 สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระสิ่งที่อ่าน (Access and Retrieve) 

กิจกรรมการอบรม 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. ผู้รับการอบรมฝึกปฏิบัติการ การสร้างแบบฝึกสมรรถนะเข้าถึงและค้นคืนสาระ  

สื่อการอบรม 

ใบความรู้ที่ 5  สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) 
 5.1 เรื่องสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
 5.2 ตัวอย่างสถานการณ์ สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
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ใบความรู้ที่ 5 
สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) 

สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) คืออะไร 
สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) คือ เป็นการอ่านท าความเข้าใจสาระ

ของสิ่งที่อ่านแล้วมุ่งค้นหาสาระที่ต้องการด้วยการพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือพิจารณาโดยรวมของถ้อย
ความ สาระที่ต้องการจะปรากฏในเนื้อความจากถ้อยความที่อ่านเท่านั้น  แล้วดึงสาระที่ค้นได้จากเนื้อความมา
ตอบค าถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 

ผู้อ่านจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานอะไรบ้าง 
1. มีความรู้เบื้องต้นที่จะใช้ในการอ่านวิเคราะห์ ได้แก่ 
    1.1 ความรู้การสื่อสารด้านการอ่านและการเขียนเช่น การอ่านค าถาม การอ่านข้อความและ 

การเขียนค าตอบ 
              1.2 ความรู้หน้าที่ในโครงสร้างของประโยค เช่น หน้าที่ส่วนหลัก หน้าที่ส่วนขยาย หน้าที่ส่วนบอกขยาย
และหน้าที่ส่วนเชื่อม 

2. มีความรู้วิธีการอ่านวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสาระส าคัญกับสาระไม่ส าคัญ 
    2.1 ความรู้เรื่องโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานประโยคซ้อน ประโยครวม และประโยคซับซ้อนมาแยกแยะ ได้แก่  
 2.1.1  หน้าที่ส่วนหลัก ซึ่งเป็นใจความหลักหรือสาระส าคัญ ได้แก่ ประธาน กริยา กรรม หรือส่วนเติมเต็ม 

2.1.2 หน้าที่ส่วนขยาย ซึ่งเป็นใจความที่ไม่ส าคัญ หรือสาระไม่ส าคัญ ได้แก่ ขยายประธาน  
ขยายกรรมหรือส่วนเติมเต็ม และขยายกริยา จะสังเกตได้จากการขึ้นต้นด้วยส่วนที่บอกขยาย ได้แก่ ค าบุพบท 
ค าเชื่อมสมภาค ค าเชื่อมอนุประโยค และค าเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมการขยายความ 

   2.2 ความรู้เรื่องโครงสร้างของบทความที่ประกอบด้วยย่อหน้า 3 ประเภท ได้แก่ ย่อหน้าหลัก      
ย่อหน้าขยายและย่อหน้าเชื่อม 

3. มีความรู้วิธีการอ่านวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง กับข้อคิดเห็นดังนี้ 
    3.1 ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอดีต 
    3.2 ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจุบัน 
    3.3 ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคต 

ผู้อ่านจะผ่านเกณฑ์สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระหรือไม่  
          ผู้อ่านต้องสามารถอ่านถ้อยความในรูปแบบต่างๆอย่างเข้าใจชัดแจ้งและสามารถดึงสาระที่ต้องการ
ออกมาใช้ได ้

ผู้อ่านจะมีความรู้และทักษะสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระระดับใด 
ผู้อ่านต้องสามารถบอกได้ว่าสาระอยู่ตรงที่ใดในถ้อยความ และรวบรวมสาระชิ้นเล็กๆหลายชิ้นที่ซ่อนอยู่

มารวบรวมเพ่ือให้ได้เนื้อหาที่ต้องการ แล้วอ้างอิงได้ว่าสาระส่วนไหนในถ้อยความที่ใช้ได้และสอดคล้อง หรือ
สนับสนุนผู้อ่านมองเห็นสาระในรายละเอียด แม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่น หรือไม่สะดุดตาก็ตาม 
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ขั้นตอนการอ่านเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติขั้นตอน การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนอ่าน 
1.1 อ่านส ารวจสิ่งที่อ่าน เพ่ือจะได้ทราบรูปแบบสิ่งที่อ่าน และจะได้เลือกใช้วิธีอ่านที่เหมาะสม 

1.1.1  ชื่อเรื่อง   
1.1.2  ถ้อยความ 

1) ถ้อยความที่น ามาใช้ทั้งหมด หรือ ตัดมาบางส่วน 
2) จ านวนหัวข้อ จ านวนหน้า จ านวนย่อหน้า จ านวนคอลัมน์  

1.1.3  ลักษณะถ้อยความ และประเภทถ้อยความ เช่น  
   1) ลักษณะเป็นข้อความประเภทรายงาน บทละคร ประกาศ ฯลฯ 
   2) ลักษณะไม่เป็นข้อความ ประเภท แผนผัง แผนภูมิ ตาราง กราฟ ฯลฯ 
   3) ลักษณะผสมที่มีทั้งเป็นข้อความ และไม่เป็นข้อความมาประกอบกัน 

1.1.4  แหล่งที่มา เช่น จากหนังสือ จากนิตยสาร จากเว็บไซต์   ฯลฯ 
1.2 อ่านส ารวจค าถาม  ให้ทราบจ านวนข้อค าถาม  และรูปแบบค าถามเช่น แบบเลือกตอบตัวเลือก  

แบบเขียนข้อความ แบบลากเส้น หรือท าเครื่องหมายฯลฯ 

2. ขั้นตอนระหว่างอ่าน 
2.1 ผู้อ่านต้องอ่านโจทย์อย่างละเอียดแล้วมองหาค าถามอยู่ส่วนใด เช่นส่วนต้น ส่วนกลาง  

ส่วนท้ายและ “ค าถามถามอะไร”เช่นถามตัวละคร ถามเวลา ถามสถานที่ถามจ านวน ฯลฯ 
2.2 อ่านถ้อยความแล้วมองหา ค้นหาสาระที่ต้องการ หรือหาค าตอบให้พบ ได้แก่ 

2.2.1 สาระที่ต้องการจะเข้าคู่กับค าถามซึ่งจะปรากฏชัดเจน 
2.2.2 สาระที่ต้องการจะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสิ่งที่อ่าน 
2.2.3 ต้องมองข้ามสาระอ่ืนๆที่ไม่ต้องการ 

2.3 อ่านถ้อยความที่มีความก ากวม ซึ่งเป็นระดับที่ยากขึ้น  ได้แก่ 
2.3.1 สาระที่ต้องการเป็นค าคล้ายคลึง  ค าเหมือนกัน หรือมีความหมายเหมือนกัน 
2.3.2 สาระที่ต้องการต้องใช้ทักษะการจ าแนก  หรือบอกความแตกต่างหรือใกล้เคียง 

2.4 สาระข้อความค าตอบที่ต้องการ ต้องเลือกที่ปรากฏชัดเจนในถ้อยความที่อ่านเท่านั้น 

3. ขั้นตอนหลังอ่าน 

3.1 น าค าตอบที่ได้ มาตอบตรงตามรูปแบบของข้อสอบ 
3.1.1 แบบเลือกตอบ 1 ตัวเลือก จากตัวเลือก4 ตัวเลือกหรือมากกว่า 
3.1.2 เขียนค าตอบแบบปิด โดยคัดลอกค าเดียวกันจากถ้อยความ 
3.1.3 เขียนค าตอบแบบเปิด อาจคัดลอก หรือถอดความจากถ้อยความในเรื่อง 

3.2 อ่านส ารวจค าตอบเพื่อทบทวนความถูกต้อง  
ต้องตรวจสอบค าตอบที่เลือกหรือที่คัดลอกว่าถูกต้องตรงกับข้อความในเรื่องอย่างสมบูรณ ์
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ตัวอย่างสถานการณ์สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

สถานการณ์ที่ 1 : เตือนดืม่น้ าแร่ทุกวันอันตรายร่างกายเสียสมดุล 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีม่า: http://www.thairath.co.th/content/342657 
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สมรรถนะ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

ตัวอย่างค าถาม  : จากถ้อยความเรื่องเตือนดื่มน้ าแร่ทุกวันอันตรายร่างกายเสียสมดุล ระบุว่าค่ามาตรฐาน
ฟลูออไรด์ในน้ าแร่ส าหรับดื่มไม่ควรเกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลเสียต่ออวัยวะส่วนใด
ของร่างกายมนุษย ์

1. ระบบการท างานของไต 
2. กระเพาะอาหาร 
3. ฟันและกระดกู 
4. ระบบการท างานของสมอง 

 
จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1  ให้ท่านเขียนวิธีการหาค าตอบและเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
ค่ามาตรฐานฟลูออไรด์ในน้ าแร่
ส าหรับดื่มไม่ควรเกิน 0.7 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ถ้าเกินค่ามาตรฐานจะ
ส่งผลเสียต่ออวัยวะส่วนใดของ
ร่างกายมนุษย์ 

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

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

 
ตอนที่ 2   ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X    ให้ตรงกับการวิธีการหาค าตอบของท่าน 

  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ใช่ 
  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่นหรือสะดุดตา    
2 ท่านสามารถพบต าแหน่งของค าตอบในถ้อยความที่อ่าน   
3 ท่านได้ตีความ  แปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด     
4 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระที่อ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเกี่ยวข้อง   
5 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยง

ความรู้ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

6 ท่านสามารถระบุสาระหนึ่งหรือมากกว่า 1อย่างซึ่งเป็นสาระที่เด่นชัดอยู่ในเรื่อง   
7 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
8 ท่านได้สรุปความเพ่ือตอบค าถาม   
9 ท่านดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของถ้อยความ   
10 ท่านสามารถบอกต าแหน่งหรือบอกความสัมพันธ์ของสาระหลายๆชิ้นในถ้อยความ   
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ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงเป็นข้อความท่ีต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ 
            สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ตอนที่ 4 ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านเรื่อง  เตือนดื่มน้ าแร่ทุกวันอันตรายร่างการเสียสมดุล โดยใช้  
            สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ  จ านวน 1 ค าถาม  ในลักษณะเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
........................................................................................................... ...................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  

ตอนที่ 5 ให้ท่านฝึกตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่าน เรื่อง เตือนดื่มน้ าแร่ทุกวันอันตรายร่างกายเสียสมดุล  
           โดยใช้สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ จ านวน 3 ค าถาม ในลักษณะข้อสอบเชิงซ้อน 

จากถ้อยความเรื่อง เตือนดื่ม “น้ าแร่”  ทุกวันอันตรายร่างกายขาดความสมดุลข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง
หรือไม่เป็นความจริง 

  ข้อความเป็นความจริง        จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
  ข้อความไม่เป็นความจริง      จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
ตัวอย่าง  น้ าแร่ส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดจะบอกปริมาณของแร่ธาตุชัดเจน  X 
1.   
2.   
3.   
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สถานการณ์ที่ 2  : ข้าวโพดต้มสุกกบัมะเร็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนได้รับอีเมลฉบับหนึ่ง จั่วหัวว่า “ข้าวโพดต้มสุก” พร้อมมีเนื้อหาที่น่าสนใจท านอง
ว่า คุณแม่ของผู้ที่ส่งอีเมลฉบับนี้ก าลังรักษามะเร็งช่วงใกล้ ๆ หาย เริ่มจะทานอาหารได้ เค้าจะกินข้าวโพด
ต้มทุกวัน ท าให้ฟ้ืนตัวเร็วมาก ซึ่งข้าวโพดสุก ต้านมะเร็ง การแทะข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็งมีสารตัว
ล้างพิษมากกว่าผักผลไม้ นอกจากนี้ในเนื้อหายังอ้างอิงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐ 
โดยระบุว่า ข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายได้สูงขึ้นอย่างเด่นชัด คณะนักวิจัย
แจ้งว่าข้าวโพดหวานที่ต้มหรือปิ้งจะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่า กรดเฟอรูริก อันเป็นคุณกับร่างกายมาก 

  เพ่ือไขข้อกระจ่างในเรื่องนี้  ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ บอกว่า งานวิจัย
ดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรและโภชนเคมี โดยสมาคมเคมี
อเมริกัน โดยพบว่า ในการต้มข้าวโพดหวานด้วยอุณหภูมิสูง 115 องศาเซลเซียส ในเวลานานต่างกัน 10 
นาที 25 นาที และ 50 นาที พบว่ายิ่งต้มนานจะท าให้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ ต้านมะเร็ง เพ่ิมขึ้น
จาก 22 เปอร์เซ็นต์ 44 เปอร์เซ็นต ์และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

  สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพด คือ กรดเฟอรูริก กรดชนิดนี้จะอยู่ตามผนังเซลล์ของข้าวโพด ถ้าเป็น
ข้าวโพดดิบ กรดเฟอรูริกตัวต้านมะเร็งจะไม่ค่อยออกมา แต่พอเอาไปต้มหรือย่าง กรดเฟอรูริกจะออกมา
มากขึ้นเพราะผนังเซลล์ถูกความร้อนสลายไป จะช่วยปลดปล่อยกรดเฟอรูริกต้านมะเร็งออกมาได้เยอะขึ้น 
การต้มนาน ๆ ข้อดี คือ ปลดปล่อยสารต้านมะเร็งออกมามาก ท าให้แป้งที่ไม่ย่อย กลายเป็นแป้งที่ย่อยได้ดี
ขึ้น แต่ถ้าต้มนานจนเกินไปอาจท าให้ข้าวโพดเหลือแต่ไฟเบอร์ 

  นอกจากนี้ข้าวโพดยังมีสารเหลืองที่เป็นของดี คือ สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มลูทีน และซีแซนทีน จะ
ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อม หรือตาบอดจากจอตาเสื่อมกรดเฟอรูริกเป็นของดี นอกจากข้าวโพด
แล้ว ยังมีในธัญพืชอ่ืนเช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต เมล็ดกาแฟ ถั่วลิสง แอปเปิล ส้ม อาติโช้คและสับปะรด
ด้วย  

   ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ อธิบายว่า ข้าวโพด ที่เราน ามารับประทานนั้น 
ในข้าวโพดอ่อน จะมีแป้ง กาก และสารต้านอนุมูลอิสระ ส าหรับข้าวโพดดิบ ๆไม่ควรรับประทาน เพราะ
จะมีแป้งที่ไม่ย่อย ถ้ารับประทานเข้าไปจะท าให้ท้องอืด แป้งดังกล่าวจะไปหมักต่อในท้อง ข้าวโพดต้มหรือ
ย่าง จะต่างกับข้าวโพดดิบ แป้งที่ไม่ย่อยจะถูกย่อยง่ายขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดหวานบ้านเราดีที่สุด 
นอกจากนี้ข้าวโพดที่ก าลังงอก เหมือนมีต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดข้าวโพด จะมีสารกาบาเหมือนข้าวกล้องงอก มี
ประโยชน์ต่อสมองสีของข้าวโพดที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ก็มีส่วนส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น สีเหลือง สีเหลือง

1.  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kmnha.nha.co.th/blog/kmet/2011/01/19/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94/&ei=kuB-VPqxA4eeugSs7oGABg&bvm=bv.80642063,d.c2E&psig=AFQjCNHLXBfCJlMWDKlvIkmfS8_ZjuMHBg&ust=1417687473992405
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อ่อน สีม่วงด าก็ตามแต่ใครจะชอบ แต่ที่อยากแนะน า คือ ให้รับประทานข้าวโพดสีค่อนข้างเข้ม เช่น 
เหลืองเข้มจะมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มลูทีนและซีแซนทีนเยอะ ส่วนสีด า หรือสีม่วงเข้ม จะมีสารโอพีซี 
เหมือนสารสกัดในเมล็ดองุน่ 

ใครควรรับประทานข้าวโพดบ้าง ? ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติตอบว่า วัยเด็ก 
เพราะจะช่วยสร้างเซลล์ประสาทที่จอตารวมถึงคนที่ใช้สายตาเยอะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ หรือโดน
แดด ควัน และฝุ่นเยอะจอประสาทตาอาจจะเสื่อมง่าย นอกจากนี้ในคนเป็นมะเร็ง หรือเป็นโรคอัลไซเมอร์ 
ก็ควรรับประทาน เพราะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะส่วนคนที่ไม่ควรรับประทานข้าวโพด คือ ผู้สูงอายุที่
มีปัญหาท้องอืดบ่อย หรือว่าล าไส้ย่อยยาก รวมทั้งคนที่เพ่ิงผ่าตัดช่องท้องมาใหม่ ๆ เพราะจะท าให้ท้องอืด
ได้ง่าย  

ถ้าเป็นข้าวโพดคั่วควรรับประทานหรือไม่ ? ผู้อ านวยการ ฯ กล่าวว่า อันนี้ก็ดี เพราะข้าวโพดคั่วจะมี
สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟีโนลิก คือ ในข้าวโพดคั่วจะเสียตัวธาตุเหลืองไปหมด แต่จะมีสารกลุ่มฟีโนลิกมา
แทนที่ แต่คนไทยอาจจะไม่ชอบเพราะฝืดคอส่วนที่หลายคนสงสัยว่า ควรจะรับประทานข้าวโพดถี่แค่ไหน
นั้น ผู้อ านวยการ ฯ บอกว่า ก็ให้สลับกันไป เช่นวันนี้รับประทานข้าวโพดอ่อน วันต่อมาอาจจะรับประทาน
ข้าวโพดหวานต้มหรือย่าง ทั้งนี้การรับประทานมากหรือถี่จนเกินไป อาจจะท าให้ได้แป้ง และน้ าตาลใน
ปริมาณมาก ท าให้อ้วนได้เช่นกัน 

ท าไมบางคนกินข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วแต่ยังมีปัญหาท้องอืด ? ผู้อ านวยการ ฯ กล่าวว่า เนื่องจากล าไส้
บางคนจะไวต่อแป้งบางตัวในข้าวโพดก็เลยท าให้เกิดอาการท้องอืด ดังนั้นวิธีแก้ คือ ก่อนน าไปต้มควรแช่
น้ าค้างคืนไว้ หรือถ้าไม่มีเวลาก็ต้มให้นานที่สุด 
ที่มา:  http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news_showpic.php?newsID=627&tyep_ID=2 

 
สมรรถนะ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

ตัวอย่างค าถาม : สารชนิดใดที่สามารถพบได้ทั้งในข้าวโพดงอกและข้าวกล้องงอก 
1. ออริซานอล 
2. ฟอสฟอรัส 
3. แคลเซียม 
4. กาบา 

จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1  ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 

สารชนิดใดที่สามารถพบ
ได้ทั้งในข้าวโพดก าลัง
งอกและข้าวกล้องงอก 

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

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

 

http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news_showpic.php?newsID=627&tyep_ID=2
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ตอนที่ 2   ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X    ให้ตรงกับการวิธีการในการหาค าตอบ 
   เขียนเครื่องหมาย   X   ในชอ่ง    ใช่ 
   เขียนเครื่องหมาย   X   ในชอ่ง    ไม่ใช่ 
ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1 ท่านมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่นชัดหรือสะดุดตา    
2 ท่านสามารถบอกต าแหน่งขอค าตอบในถ้อยความที่อ่าน   
3 ท่านได้ตีความแปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด   
4 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระที่อ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเกี่ยวข้อง   
5 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยง

ความรู้ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

6 ท่านสามารถระบุสาระหนึ่งหรือมากกว่า 1อย่างซึ่งเป็นสาระที่เด่นชัดอยู่ในเรื่อง   
7 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
8 ท่านสามารถระบุต าแหน่งของค าตอบที่ได้อย่างถูกต้อง     
9 ท่านไดส้รุปความเพ่ือตอบค าถาม   
10 ท่านดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของถ้อยความ   

ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันและสอดคล้องกับ                                    
            สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
ตอนที่ 4  ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านเรื่อง ข้าวโพดต้มสุก กับ มะเร็งโดยใช้สมรรถนะการเข้าถึง 
             และค้นคืนสาระ  จ านวน  1  ค าถาม  ในลักษณะเลือกตอบ  4   ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................  
ตอนที่ 5  ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความเรื่อง ข้าวโพดต้มสุกกับมะเร็งลักษณะข้อสอบเชิงซ้อน 
          ข้อความเป็นความจริง      จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
                   ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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สถานการณ์ที่ 3: ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 
         การบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถใช้แทนเลือดมนุษย์ได้
อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงไม่มีอะไรมาชดเชยได้ และจ าเป็นส าหรับการ
ช่วยชีวิต ในฝรั่งเศสแต่ละปียังมีผู้ป่วย 500,000 คน ได้รับประโยชน์จากการถ่ายเลือด  
         อุปกรณ์ท่ีใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อและใช้เพียงครั้งเดียว (กระบอกฉีดยา สายยาง              
ถุงใส่เลือด) จึงไม่มีความเส่ียงใด ๆ ในการให้เลือดของคุณ 
การบริจาคโลหิต 
       เป็นรูปแบบของการบริจาคท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดและใช้เวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ถุงมี 
ความจุ 450 มิลลิลิตร ถูกเก็บไปพร้อมกับตัวอย่างอีกเล็กน้อย ส าหรับทดสอบและตรวจสอบ  

- ผู้ชายสามารถบริจาคโลหิตได้ปีละ5 ครั้ง ผู้หญิงปีละ 3 ครั้ง 
- ผู้บริจาคต้องมีอายุระหว่าง 18 -61 ปี 
- จ าเป็นต้องเว้นระยะอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ระหว่างการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rd1677.com/branch.php?id=59054&ei=EQx8VKWCCtWeugTmgILYDA&bvm=bv.80642063,d.c2E&psig=AFQjCNGyzuudYPYRW8OPEoFgcxBPYbh3Qw&ust=1417501907984303
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สมรรถนะ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
ตัวอย่างค าถาม :ในปี พ.ศ. 2554 เด็กชายสมชายมีอายุ 10  ขวบ ปีพ.ศ.ใดที่เขาสามารถบริจาคเลือดได้ 

ปีละ 4 ครั้ง 
1. พ.ศ. 2561 
2. พ.ศ. 2562 
3. พ.ศ. 2563 
4. พ.ศ. 2564 

 
จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
ในปี พ.ศ. 2554 เด็กชาย
สมชายมีอายุ 10  ขวบ  
ในปี พ.ศ.ใดที่เขาสามารถ
บริจาคเลือดได้ปีละ 4 ครั้ง 

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

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

 
ตอนที่ 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X    ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน 

เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ใช ่
เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่นชัดหรือสะดุดตา    
2 ท่านดูความสัมพันธ์ภายในถ้อยความ   
3 ท่านสามารถบอกต าแหน่งขอค าตอบในถ้อยความที่อ่าน   
4 ท่านได้ตีความแปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด     
5 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระที่อ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเกี่ยวข้อง   
6 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยง

ความรู้ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

7 ท่านสามารถระบุสาระหนึ่งหรือมากกว่า 1อย่างซึ่งเป็นสาระที่เด่นชัดอยู่ในเรื่อง   
8 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
9 ท่านไดส้รุปความเพ่ือตอบค าถาม   
10 ท่านสามารถบอกต าแหน่งหรือบอกความสัมพันธ์ของสาระหลายๆชิ้นในถ้อยความ   
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ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ 
          สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
................................................................................................................. ............................................................. 
 
ตอนที่ 4  ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่าน เรื่อง ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต โดยใช้สมรรถนะ  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  จ านวน  1  ค าถาม  ในลักษณะเลือกตอบ  4   ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................... ......................... 

ตอนที่ 5  จากถ้อยความเรื่อง ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิตข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง 

     ข้อความเป็นความจริง       จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
                        ข้อความไม่เป็นความจริง    จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
ตัวอย่าง    
1.   
2.   
3.   
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สถานการณ์ที่ 4  : ความต้องการพลังงาน 
การเลือกอาหารที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้พลังงานตามความต้องการของคนเมืองนาครธานี  
ตารางต่อไปนี้แสดงค่าพลังงานในหน่วยกิโลจูล (kJ) ที่แต่ละบุคคลควรได้รับพลังงานที่ผู้ใหญ่ควรได้รับ

ในแต่ละวัน 
 ผู้ชาย ผู้หญิง 

อายุ (ปี ) ระดับกิจกรรม ความต้องการพลังงาน (kJ) ความต้องการพลังงาน (kJ) 
ตั้งแต่ 18  ถึง  29 เบา 10,660 5,360 

ปานกลาง 11,080 8,780 
หนัก 14,420 9,820 

ตั้งแต่ 30  ถึง  59 เบา 10,450 8,570 
ปานกลาง 12,120 8,990 
หนัก 14,210 9,790 

ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป เบา 8,780 7,500 
ปานกลาง 10,240 7,940 
หนัก 11,910 8,780 

ระดับกิจกรรมของแต่ละอาชีพ 

เบา ปานกลาง หนัก 

พนักงานขายในห้าง คร ู คนงานก่อสร้าง 
พนักงานขายในส านักงาน พนักงานขายนอกสถานที่ กรรมกร 
แม่บ้าน พยาบาล นักกีฬา 

จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  
ตอนที่ 1ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
นางสาวกนกมาศเป็นคุณครู
วัย 35 ป ีเธอต้องการ
พลังงานกี่หน่วย kJ ต่อวัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................... 
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ตอนที่ 2  ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X  ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน 
  เขียนเครื่องหมาย  X ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย  X ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านแสดงความคดิเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเช่ือมโยงความรูภ้ายนอก

หรือโลกความเป็นจริง 
  

2 ท่านได้ตีความ  แปลความเพื่อหาค าตอบตามทีโ่จทย์ก าหนด     
3 ค าตอบท่ีพบปรากฏชัดเจนอยู่ในถอ้ยความ   
4 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเขาใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคดิเห็นได้   
5 ท่านสามารถดึงสาระจากถ้อยความมาเป็นค าตอบโดยไม่ต้องตีความแปลความ    
6 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระที่อ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเกี่ยวข้อง   
7 ท่านดูความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนตา่งๆของถ้อยความ   
8 ท่านได้สรุปความเพื่อตอบค าถาม   
9 ท่านสามารถระบตุ าแหน่งของค าตอบที่ได้อย่างถูกต้อง     
10 ท่านดูความสมัพันธ์ทั้งหมดของถ้อยความ   

ตอนที่ 3  ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้อง 
           กับสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
  ตอนที่ 4 ให้ตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านเรื่อง ความต้องการพลังงาน  โดยใช้สมรรถนะการเข้าถึงและ 
              ค้นคืนสาระจ านวน 1  ค าถามในลักษณะเลือกตอบ4ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ...................................................................................................... 
ตอนที่ 5  จากถ้อยความเรื่อง ความต้องการพลังงานข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
   หากข้อความเป็นความจริง       ให้เขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    “ใช่” 
            หากข้อความไม่เป็นความจริง    ให้เขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

ตัวอย่าง   

1.   

2.   

3.   
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ใบกิจกรรมที่ 4 

อ่านอย่างไรให้บูรณาการและตีความสิ่งที่อ่านได้ (Integrate and Interpret) 

สาระส าคัญ 

สมรรถนะการบูรณาการและตีความ เป็นการอ่านที่เน้นการน าความเข้าใจกว้างๆ โดยระบุใจความ
ส าคัญของเรื่อง หรือแนวคิดหลัก และจุดมุ่งหมายทั่วไป ด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ ตีความ แปลความ
โดยรวมของถ้อยความ ด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในเรื่อง ความสามารถในการเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของถ้อยความที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงในชีวิตหรือโลก
ที่เป็นจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในถ้อยความ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการบูรณาการและตีความให้กับผู้รับการอบรม 
2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฝึกสมรรถนะการบูรณาการและตีความ 

เนื้อหา 

สมรรถนะการบูรณาการและตีความ 

กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการบูรณาการและตีความ (ใบความรู้ที่ 6) 
2. ผู้รับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฝึกสมรรถนะการบูรณาการและตีความ 

สื่อการอบรม 
 ใบความรู้ที่ 6 สมรรถนะการบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret) 
 6.1 เรื่องสมรรถนะการบูรณาการและตีความ  
 6.2 ตัวอย่างสถานการณส์มรรถนะการบูรณาการและตีความ  
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ใบความรู้ที่ 6 
สมรรถนะการบูรณาการและตีความสิ่งที่อ่านได้ (Integrate and Interpret) 

 
สมรรถนะการบูรณาการและตีความ (Integrate and interpret)คืออะไร 
1. ความสามารถเข้าใจกว้างๆ โดยระบุใจความส าคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลัก และจุดมุ่งหมายทั่วไป    ด้วย

การพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมของถ้อยความ 

2. ความสามารถตีความ แปลความด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในเรื่อง 

3. ความสามารถในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของถ้อยความหลากหลายที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ตาม
สภาพความเป็นจริงในชีวิตหรือในโลกที่เป็นอยู่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถ้อยความที่อ่าน 

ผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง 
ผู้อ่านต้องมีความรู้พ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

1. รู้จักเจตนาของการสื่อสาร ได้แก่ การแจ้งให้ทราบ การถามให้ตอบ และการบอกให้ท า 
2. รู้จักความสัมพันธ์ของประโยค หรือที่เรียกว่า สัมพันธสาร ได้แก่ 

2.1 ลักษณะความสัมพันธ์ เช่น การคล้อยตาม การต่อเนื่อง การขัดแย้ง การให้เลือก การใช้เหตุผล 
และการแสดงเงื่อนไข 

2.2 ค าที่แสดงความสัมพันธ์ หรือค าเชื่อมเช่นค าสันธาน (แต่ เพราะ และ...)ค าเชื่อมอนุประโยคหรือ
ค าเชื่อมสัมพันธสาร (ท่ี ซึ่ง อัน) 
3. รู้จักการเชื่อมโยง เช่น 

3.1 เชื่อมโยงสาระจากจุดหนึ่งเข้ากับอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกันในเรื่อง 
3.2 เชื่อมโยงสาระในเรื่องเข้ากับความรู้ทั่วไปในชีวิตจริงทั้งสาระที่เด่นชัด และไม่เด่นชัด 
3.3 เชื่อมโยงสาระเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน ความคล้ายคลึง หรือความแตกต่าง 
3.4 เชื่อมโยงสาระเพ่ือจัดกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ หรือจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบ 

4. รู้จักแนวคิดหลัก เช่น 
4.1 แนวของเรื่องที่ผู้เขียนได้แสดงไว้ในเรื่องท่ีคุ้นเคย  
4.2 แนวของเรื่องที่ไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวัง 

ผู้อ่านจะผ่านเกณฑ์สมรรถนะการบูรณาการและตีความหรือไม่  
ผู้อ่านต้องสามารถอ่านตีความ วิเคราะห์ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ในชีวิต หรือในความเป็นจริงได้ 

ผู้อ่านจะมีความรู้และทักษะการบูรณาการและตีความระดับใด 
      ผู้อ่านต้องเข้าใจถ้อยความหลายถ้อยความที่ดึงเอาสาระมาบูรณาการ หรืออ้างอิงภารกิจที่ให้อ่านอาจ
ต้องการให้อ่านสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและมีสาระเด่นหลายอย่างที่ต้องเลือกมาสรุปหรือตีความ 
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ขั้นตอนการบูรณาการและตีความ  
ขั้นตอนการบูรณาการและตีความ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนอ่าน 
1.1 อ่านส ารวจสิ่งที่อ่าน เพ่ือจะได้ทราบรูปแบบสิ่งที่อ่าน และจะได้เลือกใช้วิธีอ่านที่เหมาะสม 

1.1.1 ชื่อเรื่อง   
1.1.2 ถ้อยความ 

1) ถ้อยความที่น ามาใช้ทั้งหมด หรือ ตัดมาบางส่วน 
2) จ านวนหัวข้อ จ านวนหน้า จ านวนย่อหน้า จ านวนคอลัมน์  

1.1.3 ลักษณะถ้อยความ และประเภทถ้อยความ เช่น  
   1) ลักษณะเป็นข้อความประเภทรายงาน บทละคร ประกาศ ฯลฯ 
   2) ลักษณะไม่เป็นข้อความ ประเภท แผนผัง แผนภูมิ ตาราง กราฟ ฯลฯ 
   3) ลักษณะผสมที่มีทั้งเป็นข้อความ และไม่เป็นข้อความมาประกอบกัน 

1.1.4 แหล่งที่มา เช่น จากหนังสือ จากนิตยสาร จากเว็บไซต์   ฯลฯ 
1.2 อ่านส ารวจค าถาม ให้ทราบจ านวนข้อค าถาม และรูปแบบค าถาม เช่น แบบเลือกตอบตัวเลือก  

แบบเขียนข้อความ แบบลากเส้น หรือท าเครื่องหมายฯลฯ 

2. ขั้นตอนระหว่างอ่าน  
 2.1 อ่านโจทย์อย่างละเอียดมองหาค าถามอยู่ส่วนใด เช่นต้องการส่งข่าวสารใด และ ต้องการเขียน
มาเพื่ออะไร 

2.2 เลือกหัวข้อที่เหมาะกับเนื้อเรื่องท่ีปรากฏในสิ่งที่อ่าน พิจารณาว่า ค าถามต้องการให้ 
ท าอะไร ได้แก่ 

2.2.1 ให้อธิบายเช่น อธิบายวิธีท าให้เป็นขั้นตอน อธิบายฉาก อธิบายลักษณะของตัวละคร  
อธิบายสภาพแวดล้อมในเรื่อง ฯลฯ 
  2.2.2 ให้บอกจุดประสงค์   บอกประโยชน์ของแผนที่ หรือรูปหนึ่งๆ 
  2.2.3 ให้ระบุใจความส าคัญของเรื่องที่ปรากฏชัดเจนในถ้อยความ 
  2.2.4 ให้มองหาถ้อยความที่มีสาระเดียวกันปรากฏมากกว่าหนึ่งจุด 
  2.2.5 ให้เลือกแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคัญของเรื่อง ซึ่งผู้อ่านต้องสามารถเรียงล าดับ
ความคิดส าคัญไว้เป็นอันดับแรก ส่วนแนวคิดรองให้เรียงล าดับถัดไป แล้วเลือกแนวคิดท่ีครอบคลุมได้มากที่สุด 

2.3 จัดระเบียบสาระเนื้อหาในถ้อยความ โดยหาค าแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหา  
  2.3.1 ค าเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เหมือนกัน เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน เช่น “และ”“ตลอดจน”
“นอกจากนี”้“รวมทั้ง” ฯลฯ 
  2.3.2 ค าเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ต่างกัน เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเช่น “แต”่“ส่วน”“ขณะที่”  
“ในขณะเดียวกัน” ฯลฯ 

 2.3.3 ค าเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อน แล้วจึงเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา เช่น     
“เพราะ...จึง....”“....เกิดมาจาก....” ฯลฯ 
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2.4 การอ่านบูรณาการ (Integrate) ดังต่อไปนี้ 
2.4.1  มองความสัมพันธ์ของถ้อยความในภาพรวม โดยแยกใจความหลักกับใจความขยาย 

แล้วพิจารณาใจความหลัก โดยระบุหัวใจส าคัญของเรื่องว่า ต้องการส่งข่าวสารใด  เช่น ใจความส าคัญ และ
แนวคิดหลัก 
  2.4.2  มองความสัมพันธ์ของถ้อยความในภาพรวม แล้วพิจารณาเจตนาของผู้แต่ง เช่น  
แจ้งให้ทราบ ถามให้ตอบ และบอกให้ท า ทั้งเจตนาตรงที่ปรากฏชัดแจ้ง ในถ้อยความ และเจตนาแฝง  

2.5 การอ่านตีความ (Interpret) ดังต่อไปนี้ 
2.5.1)  มองความสัมพันธ์ในถ้อยความโดยเชื่อมโยงสาระจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

แล้วตีความ แปลความหมายความหมายใกล้เคียง ซึ่งต้องอาศัยความหมายรวมทั้งหมดเป็นหลัก 
2.5.2) มองความสัมพันธ์ในถ้อยความจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วพิจารณา  

การเรียงล าดับความสัมพันธ์ 
1) เรียงล าดับความสัมพันธ์ก่อนหลังโดยพิจารณาค าบอกล าดับเช่น ประการแรก   

ประการต่อมา อีกประการหนึ่ง ประการหลังหรือประการสุดท้าย เป็นต้น  
2)  เรียงล าดับความสัมพันธ์โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล เช่น อะไรเป็นเหตุของอะไร 

หรือเป็นผลมาจากอะไร 
3)  เรียงล าดับความสัมพันธ์เชิงปริมาณหนักเบา และจ านวนมากน้อย  

3. ขั้นตอนหลังอ่าน 
3.1 น าค าตอบที่ได้ มาตอบตรงตามรูปแบบของข้อสอบ 

     3.1.1 แบบเลือกตอบ 1 ตัวเลือก จากตัวเลือก  4 ตัวเลือกหรือมากกว่า 
     3.1.2 เขียนค าตอบแบบปิด โดยคัดลอกค าเดียวกันจากถ้อยความ 

                        3.1.3 เขียนค าตอบแบบเปิด อาจคัดลอก หรือถอดความจากถ้อยความในเรื่อง 
3.2 อ่านส ารวจค าตอบเพ่ือทบทวนความถูกต้อง  ต้องตรวจสอบค าตอบที่เลือกหรือที่คัดลอกว่า 

ถูกต้องตรงกับข้อความในเรื่องอย่างสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานการณ์สมรรถนะการบูรณาการและตีความ 

สถานการณ์ที่ 1 : เร่ืองไข่ไข่ กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ 

 

 คอเลสเตอรอลที่มีในไข่จะอยู่ เฉพาะในไข่แดงไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอล ในไข่แดงยังมีเลซิธิน 
(Lecithin) ที่เป็นสารที่ช่วยบ ารุงประสาทและสมองด้วยแต่ถึงจะดีอย่างไรก็ตามถ้าเป็นคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยง เช่น 
คนที่เป็นโรคอ้วนหรือคนที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงก็จะแนะน าว่าต้องระวังในเรื่องของการบริโภคไข่
ด้วย โดยเฉพาะในไข่แดงการได้รับคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ควรเกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน โดยในไข่ 1 ฟองไข่
ไก่มีคอเลสเตอรอลประมาณ 200 มิลลิกรัม ไข่เป็ด 250 มิลลิกรัม ไข่นกกระทาประมาณ  50 มิลลิกรัม 
เพราะฉะนั้น ถ้ากินไข่ 1 ฟอง ก็จะได้คอเลสเตอรอลไปแล้ว 200 มิลลิกรัม 

 ควรบริโภคไข่สุกเพราะไข่ไม่สุกเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และไข่ขาวที่ไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมไบโอติน นอกจากนี้ ไข่ไม่สุกจะย่อยยากท าให้ได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ 
และที่ส าคัญผู้บริโภคควรบริโภคอาหารให้หลากหลายและครบทั้ง 5 หมู่ในแต่ละมื้อ รับประทานผักและผลไม้สด
ควบคู่ไปกับการออกก าลังกายให้สมวัยและอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินให้
เป็นปกติความเข้าใจผิดในการบริโภคไข่คือในไข่มีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่สูงซึ่งจริงๆ แล้ว ไข่จะมี
ปริมาณ HDL (คอเลสเตอรอลชนิดดีต่อสุขภาพ)อยู่สูงซึ่งจะช่วยลดระดับ LDL (คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ)
ในเลือดอีกด้วย 
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สมรรถนะ บูรณาการ/ตีความ 
ตัวอย่างค าถาม : ส่วนของถ้อยความ “ควรกินไข่วันละกี่ฟอง?” มีสาระส าคัญอย่างไร 

1. เด็กอายุน้อยก็ต้องกินไข่น้อย 
2. ผู้ใหญ่กับเด็กสามารถกินไข่ได้ในปริมาณเท่ากัน 
3. คนแต่ละคนสามรถกินไข่ได้ แต่ปริมาณไม่เท่ากัน 
4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานไข่ได้เท่ากับเด็ก 

จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ให้ท่านเขียนวิธีการหาค าตอบและค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
ส่วนของถ้อยความ  
“ควรกินไข่วันละกี่ฟอง?” 
มีสาระส าคัญอย่างไร 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย  x  ให้ตรงกบัการปฏิบัติในการหาค าตอบ 
  เขียนเครื่องหมาย  x ในช่อง    ใช่ 
  เขียนเครื่องหมาย  x ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านพิจารณาหาค าตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ในถ้อยความ   
2 ท่านสามารถดึงสาระที่ปรากฏอยู่ในถ้อยความมาเป็นค าตอบได้อย่างสมบูรณ์   
3 ท่านตอบค าถามหลังจากท่ีไดต้ีความ หรือ แปลความข้อมูลในถ้อยความ    
4 ท่านพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างข้อความในถ้อยความจนได้ค าตอบท่ีถูกต้อง   
5 ท่านตอบค าถามโดยการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เดิมมาสร้างสมมุติฐาน ตั้งหลักเกณฑ์ 

แล้วแสดงความคิดคล้อยตาม โต้แย้ง จากมุมมองของตน  
  

6 ท่านใช้ความรู้/ ประสบการณเ์ดิมประเมินข้อมูลถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณก่อนท่ีจะ
สรุปเป็นค าตอบ 

  

 
ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความเดียวกัน เพ่ือสรุปเป็นแนวปฏิบัติ 
          “การอ่านโดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ” 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ตอนที่ 4 ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านเรื่อง เรื่องไขไ่ข่ กินอย่างไร ให้ได้ประโยชน์ โดยใช้สมรรถนะ        
           บูรณาการและตีความจ านวน1ค าถามในลักษณะเลือกตอบ4ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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สถานการณ์ที่ 2 : คนข้ีเหนียวกับทองค า 

 

 
 
จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตาราง และเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบท่ีได้ 

ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
1. อย่าเก็บสะสมของมีค่าท่ีสามารถถูก
ขโมยได้ 
2. การไว้ใจคนอ่ืนถือเป็นข้อผิดพลาด 
3. การไม่ได้ใช้ของที่มีก็เหมือนกับว่าไม่มี
ของสิ่งนั้น 
4. อย่าเสียใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

คนขี้เหนียวกับทองค า 
นิทานโดยอีสป 

คนขี้เหนียวคนหนึ่งได้ขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองค ามาก้อนหนึ่งเขาน ามันไปฝังลงในหลุมที่อยู่
ข้างก าแพงเก่าแล้วเดินไปดูทุกวัน 

คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าคนขี้เหนียวไปที่จุดนั้นอยู่เสมอจึงตัดสินใจจับตาดูความ
เคลื่อนไหวของเขาไม่นานคนงานก็พบความลับเรื่องสมบัติที่ซ่อนไว้และเมื่อขุดลงไปก็พบก้อนทองค าและ
ขโมยมันไป 

เมื่อคนขี้เหนียวมาดูอีกครั้งก็พบแต่หลุมว่างเปล่าเขาจึงเริ่มดึงผมของตัวเองและคร่ าครวญเสียง
ดังด้วยความเศร้าโศกเสียใจเพ่ือนบ้านเห็นเขาจมอยู่กับความเศร้าโศกและได้รับรู้ถึงสาเหตุ จึงกล่าวว่า 
“สวดมนต์เถิดอย่าเสียใจไปเลยท่านก็เอาก้อนหินใส่ไว้ในหลุมสิแล้วคิดว่าทองค ายังวางอยู่ตรงนั้นมันก็
ให้ผลเหมือนกับตอนที่ยังมีทองค าอยู่อย่างไรเสียท่านก็เหมือนกับไม่มีมันอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้น ามันมา
ใช้เลยสักนิด” 
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ตอนที่ 2 โปรดท าเครื่องหมาย  x  ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน  
  เขียนเครื่องหมาย  x  ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย  x  ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านพิจารณาหาค าตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ในถ้อยความ   
2 ท่านสามารถดึงสาระที่ปรากฏอยู่ในถ้อยความมาเป็นค าตอบได้อย่างสมบูรณ์   
3 ท่านตอบค าถามหลังจากที่ได้ตีความ หรือ แปลความข้อมูลในถ้อยความ    
4 ท่านพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในถ้อยความจนได้ค าตอบที่ถูกต้อง   
5 ท่านตอบค าถามโดยการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เดิมมาสร้างสมมุติฐาน 

ตั้งหลักเกณฑ์ แล้วแสดงความคิดคล้อยตาม โต้แย้ง จากมุมมองของตน  
  

6 ท่านใช้ความรู้/ประสบการณ์เดิมประเมินข้อมูลถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนที่จะสรุปเป็นค าตอบ 

  

 
ตอนที่ 3 น าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความเดียวกัน เพ่ือสรุปเป็นแนวปฏิบัติ  

“การอ่านโดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ” 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................... ...................................................................  
 
ตอนที ่4 ให้ตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่าน เรื่องคนข้ีเหนียวกับทองค า โดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ 
          จ านวน 1  ค าถาม  ในลักษณะเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................ ..............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ ..................................  
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สถานการณ์ที่ 3 : บอลลนู

 

 
สมรรถนะ บูรณาการ/ตีความ 
ตัวอย่างค าถาม : ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 

1. สิงหาเนียตกอยู่ในอันตรายระหว่างเดินทางโดยบอลลูน 
2. สิงหาเนียสร้างสถิติโลกขึ้นใหม่ 
3. สิงหาเนียเดินทางเหนือทะเลและพ้ืนดิน 
4. บอลลูนของสิงหาเนียใหญ่โตมโหฬาร 
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จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตาราง และเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบท่ีได้ 

ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
1. สิงหาเนียตกอยู่ในอันตรายระหว่าง
เดินทางโดยบอลลูน 
2. สิงหาเนียสร้างสถิติโลกขึ้นใหม่ 
3. สิงหาเนียเดินทางเหนือทะเลและพ้ืนดิน 
4. บอลลูนของสิงหาเนียใหญ่โตมโหฬาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน  
  เขียนเครื่องหมาย  ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย  ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านพิจารณาหาค าตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ในถ้อยความ   
2 ท่านสามารถดึงสาระที่ปรากฏอยู่ในถ้อยความมาเป็นค าตอบได้อย่างสมบูรณ์   
3 ท่านตอบค าถามหลังจากที่ได้ตีความ หรือ แปลความข้อมูลในถ้อยความ    
4 ท่านพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในถ้อยความจนได้ค าตอบที่ถูกต้อง   
5 ท่านตอบค าถามโดยการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เดิมมาสร้างสมมุติฐาน 

ตั้งหลักเกณฑ์ แล้วแสดงความคิดคล้อยตาม โต้แย้ง จากมุมมองของตน  
  

6 ท่านใช้ความรู้/ประสบการณ์เดิมประเมินข้อมูลถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนที่จะสรุปเป็นค าตอบ 

  

 
ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความเดียวกัน เพ่ือสรุปเป็นแนวปฏิบัติ       
            “การอ่านโดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ” 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
 
ตอนที่ 4 ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่าน เรื่องบอลลูน โดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ                
            ในลักษณะเลือกตอบ  4   ตัวเลือก  จ านวน  1   ข้อ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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สถานการณ์ที่ 4  : รอยตะปูที่รั้วหลังบ้าน 
 

 
 วันแรกผ่านไป เด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านถึง 37 ตัว และก็ค่อยๆ ลดจ านวนลงเรื่อย ๆในแต่
ละวันที่ผ่านไป ...อย่างน้อยที่สุดก็คือการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบซึ่งง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะและแล้ว
หลังจากที ่สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ ้น ใจเย็นมากขึ้น เขาจึงเข้าไปพบพ่อและบอกกับพ่อว่าเขา
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้ว ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็น  พ่อยิ้มและบอกกับลูกชายว่า 
“ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้ โดยทุกๆครั้งที่ เจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเอง
ได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้าน 1 ตัว” 

วันแล้ววันเล่า เด็กน้อยคนนั้นก็ค่อยๆ ถอนตะปูออกทีละตัว จาก 1เป็น 2... จาก 2เป็น 3จนในที่สุดตะปู
ทั้งหมดก็ถูกถอนออกมา ... เด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อเขาว่า“ฉันท าได้ ในที่สุดฉันก็ท าจนส าเร็จ !!” พ่อไม่ได้
พูดอะไรแต่จูงมือลูกของเขาออกไปที่รั้วหลังบ้าน และบอกกับลูกว่า“ท าได้ดีมาก ลูกพ่อ และเจ้าลองมองกลับไปที่รั้ว
เหล่านั้นสิเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็น ..  

จ าไว้นะลูก เมื่อใดก็ตามที่เจ้าท าอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผล เหมือนกับการเอามีดที่
แหลมคมไปแทงใครสักคน ต่อให้พูดค าขอโทษสักกี่หน ก็ไม่อาจลบความเจ็บปวด ไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคน
นั้นได้ ฉันใดก็ฉันนั้น กับคนที่เรารัก ..คนที่เรารักและที่รักเรานั้นเปรียบเสมือนอัญมณีอันมีค่าที่หายาก เป็นคนที่ท าให้เรา
ยิ้ม เป็นคนที่คอยให้ก าลังใจและยินดีเมื่อเราพบกับความส าเร็จ คอยเป็นคนที่ปลอบใจเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา และ
จริงใจกับเราเสมอ ...แสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหน และระวังสิ่งที่เราท าไปไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือการ
กระท าและจงจ าไว้เสมอว่า ค าขอ โทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือ รอยร้าวที่
เขาคงมันไม่อาจลืมได้........ตลอดไป” 

ที่มา :  http://www.soccersuck.com/boards/topic/928662 
 

สมรรถนะ บูรณาการ/ตีความ 
ตัวอย่างค าถาม : สาระส าคัญของถ้อยความนี้มีว่าอย่างไร 
  1.  การขอโทษไม่ช่วยท าให้อะไรดีขึ้น 
  2.  การท าสิ่งใดใช้แต่อารมณ์จะท าให้เกิดรอยแผล 
  3.  การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ส าเร็จคือชัยชนะ 
  4.  การควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นสิ่งที่พึงกระท าและช่วยให้ 
                         สังคมเกิดสันติสุข 

เรื่องมีอยู่ว่า ..... มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่สีหน้าแสดง
อารมณ์ไม่ค่อยจะดีนัก พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับ
เขาถุงหนึ่ง และบอกกับเขาว่า ทุกครั้งที่เขารู้สึก
โมโห หรือโกรธใครสักคนให้ตอกตะปู 1ตัวเข้าไป
กับรั้วที่หลังบ้าน  
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จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตาราง และเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบท่ีได้ 
สาระส าคัญของถ้อย
ความนี้มีว่าอย่างไร 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 2 โปรดท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน  
  เขียนเครื่องหมาย   ในช่อง    ใช่ 
  เขียนเครื่องหมาย   ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านพิจารณาหาค าตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ในถ้อยความ   
2 ท่านสามารถดึงสาระที่ปรากฏอยู่ในถ้อยความมาเป็นค าตอบได้อย่างสมบูรณ์   
3 ท่านตอบค าถามหลังจากที่ได้ตีความ หรือ แปลความข้อมูลในถ้อยความ    
4 ท่านพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในถ้อยความจนได้ค าตอบที่ถูกต้อง   
5 ท่านตอบค าถามโดยการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เดิมมาสร้างสมมุติฐาน 

ตั้งหลักเกณฑ์ แล้วแสดงความคิดคล้อยตาม โต้แย้ง จากมุมมองของตน  
  

6 ท่านใช้ความรู้/ ประสบการณ์เดิมประเมินข้อมูลถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนที่จะสรุปเป็นค าตอบ 

  

ตอนที่ 3 น าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความเดียวกัน เพ่ือสรุปเป็นแนวปฏิบัติ        
            “การอ่านโดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ” 
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................  
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

ตอนที่ 4 ให้ตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่าน เรื่องรอยตะปูที่รั้วหลังบ้าน โดยใช้สมรรถนะบูรณาการและตีความ   
            ในลักษณะเลือกตอบ4ตัวเลือก จ านวน1ค าถาม   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่ 5 
 อ่านอย่างไรให้สะท้อนและประเมินสิ่งที่อ่านได ้(Reflection and Evaluation) 

สาระส าคัญ 

สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน เป็นการอ่านเน้นการน าความรู้ความคิด และความเข้าใจเดิมมา
ตีความแปลความแล้วแสดงความคิดเห็นได้จากมุมมองของตนด้วยการเชื่อมโยงสาระความรู้จากภายนอกสิ่งที่
อ่านหรือความรู้ในโลกของความเป็นจริงที่ตนเองด ารงชีวิต  โดยไม่ยึดติดกับสาระที่อ่าน หรือไม่เอาความคิด
และเจตคติของตนมาเกี่ยวข้อง  แล้วจึงจะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาถึงคุณภาพและความเหมาะสมของการ
เขียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน ให้กับผู้รับการอบรม 
2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฝึกสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 

เนื้อหา 

สมรรถนะการสะท้อนและประเมินสิ่งที่อ่าน 

กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน (ใบความรู้ที่ 7) 
2. ผู้รับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฝึกสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
3. ผู้รับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบฝึกสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน  

 
สื่อการอบรม 
1. ใบความรูท้ี่ 7 
 7.1 เรื่องสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน  
 7.2 ตัวอย่างแนวสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน(Reading Literacy) 
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ใบความรู้ที่ 7 
สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน (Reflection and Evaluation) 

สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน (Reading Literacy) คืออะไร 
สมรรถนะการสะท้อน (Reflection) คือ การน าความรู้ที่นอกเหนือจากสิ่งที่อ่าน หรือน าความรู้ใน

โลกของความเป็นจริงที่ตนเองด ารงชีวิตอยู่ มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือความเข้าใจเดิมด้วยการตีความแปล
ความแล้วเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่านทั้งความคิดคล้อยตาม หรือความคิดโต้แย้งจากมุมมองของตน 

สมรรถนะการประเมิน (Evaluation) คือ การน าความรู้ที่นอกเหนือจากสิ่งที่อ่านหรือน าความรู้ใน
โลกของความเป็นจริงที่ตนด ารงชีวิตอยู่ มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือความเข้าใจเดิมด้วยการตีความแปล
ความ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่านทั้งด้านคุณภาพของเนื้อหาสาระ และความเหมาะสมของรูปแบบ 
อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ยึดติดกับสาระท่ีอ่านหรือไม่เอาความคิด และเจตคติของตนมาเก่ียวข้อง 

ผู้อ่านต้องมีความรู้พ้ืนฐานอะไรบ้าง 
 การสะท้อนและประเมิน (Reading Literacy) ผู้อ่านต้องมีความรู้พ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้เรื่องสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. มีความรู้เรื่องสมรรถนะการบูรณาการและตีความ 
3. รู้จักน าความรู้ทั่วไปนอกเหนือจากสิ่งที่อ่าน มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อ่านในเรื่องได้แก่ 

3.1 เปรียบเทียบจากสิ่งที่คุ้นเคย หรือสิ่งที่พบเสมอในชีวิต 
3.2 ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย  ด้วยการสร้างสมมุติฐาน 
3.3 ใช้วิจารณญาณสร้างสมมุติฐาน หรือบอกคุณค่าในสิ่งที่อ่านที่ซับซ้อนและไม่คุ้นเคย 
3.4 ใช้เกณฑ์หรือมุมมองต่างๆ กับเรื่องที่เข้าใจยาก นอกเหนือจากสิ่งที่อ่าน 
3.5 ใช้ความรู้พิเศษเฉพาะเรื่องอย่างวินิจวิเคราะห์ด้วยการตั้งข้อสงสัย 

4. รู้จักเรียงล าดับความส าคัญ ความยาก เช่น เรียงจากความยากน้อยสุด ไปถึงมากสุด 
5. รู้จักวิธีการเขียน  ได้แก่ 

5.1 เขียนอธิบายสิ่งที่เข้าใจด้วยการยกตัวอย่าง  หรืออ้างอิง ทั้งจากในสิ่งที่อ่าน และนอกเหนือจากสิ่ง
ที่อ่าน 

5.2 เขียนแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือโต้แย้ง อย่างสมเหตุผล  ด้วยความคิดของตนเอง 

ท าอย่างไรผู้อ่านจะผ่านเกณฑ์สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
ผู้อ่านจะต้องมีทักษะการอ่านเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากการอ่านในการด าเนินชีวิตการศึกษาหา

ความรู้และทักษะในวิชาอ่ืนๆ เพ่ือการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต 

ผู้อ่านจะมีความรู้และทักษะการสะท้อนและประเมินระดับใด 

ผู้อ่านต้องสามารถสร้างสมมติฐาน หรือประเมินอย่างมีวิจารณญาณในถ้อยความที่ซับซ้อนและ       
ไม่คุ้นเคยให้ใช้เกณฑ์หรือมุมมองต่างๆ  และดึงความเข้าใจที่ยากๆนอกเหนือจากถ้อยความที่ให้อ่านมาใช้ได้ 
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ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
สมรรถนะการอ่านสะท้อนและประเมิน มี 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.ขั้นตอนก่อนอ่าน 

1.1 อ่านส ารวจสิ่งที่อ่าน เพ่ือจะได้ทราบรูปแบบสิ่งที่อ่าน และจะได้เลือกใช้วิธีอ่านที่เหมาะสม 
1.1.1 ชื่อเรื่อง   
1.1.2 ถ้อยความ 

1) ถ้อยความที่น ามาใช้ทั้งหมด หรือตัดมาบางส่วน 
2) จ านวนหัวข้อ จ านวนหน้า จ านวนย่อหน้า จ านวนคอลัมน์ 

1.1.3 ลักษณะถ้อยความ และประเภทถ้อยความ เช่น  
   1) ลักษณะเป็นข้อความประเภทรายงาน บทละคร ประกาศ ฯลฯ 
   2) ลักษณะไม่เป็นข้อความ ประเภท แผนผัง แผนภูมิ ตาราง กราฟ ฯลฯ 
   3) ลักษณะผสมที่มีทั้งเป็นข้อความ และไม่เป็นข้อความมาประกอบกัน 

1.1.4 แหล่งที่มา เช่น จากหนังสือ จากนิตยสาร จากเว็บไซต์ฯลฯ 
1.2 อ่านส ารวจค าถาม  ให้ทราบจ านวนข้อค าถามและรูปแบบค าถาม เช่น แบบเลือกตอบตัวเลือก  

แบบเขียนข้อความ แบบลากเส้น หรือท าเครื่องหมาย 

2. ขั้นตอนระหว่างอ่าน 

2.1 ผู้อ่านต้องอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่า 
  2.1.1 โจทย์มีหลายรูปแบบ เช่น โจทย์สั้นๆ โจทย์ยาวๆ ทั้งซับซ้อนและไม่ซับซ้อน                        
อย่างละเอียดว่าโจทย์มีค าถามก่ีแห่ง  
  2.1.2 ค าถามแต่ละแห่ง  ถามอะไร ให้ท าเครื่องหมาย เช่น วงกลมรอบค าถาม หรือ ขีดเส้นใต้
ค าถาม   
  2.1.3 ค าถามต้องการให้ตอบแบบใด เช่น แบบเลือกตอบมีตัวเลือก แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
หรือแบบเขียนค าตอบแบบอิสระ 
 2.2 ผู้อ่านเชื่อมโยงสาระในถ้อยความที่อ่านขณะนั้นกับความรู้ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ อ่าน 

2.2.1 เชื่อมโยงโดยใช้การเปรียบเทียบหรือน าความรู้ทั่วไปจากภายนอกมาใช้กับสิ่งที่อ่าน 
  2.2.2 ใช้การเชื่อมโยงการเปรียบเทียบและการอธิบายหรือประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของถ้อยความเพ่ือแสดงว่าผู้อ่านเข้าใจสาระอย่างละเอียดโดยน ามาเกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เคยคุ้นเคยหรือพบเห็น
เสมอ ๆ 
 2.3 ประเมินสาระท่ีกล่าวอ้างในถ้อยความโดยเทียบกับความรู้ในโลกของความเป็นจริง 
  2.3.1 ท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย โดยการใช้ความรู้ทั่วไป
มาสร้างสมมติฐาน หรือประเมินถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณกับถ้อยความที่ยาวและซับซ้อน และเนื้อหาที่ไม่
คุ้นเคย 

2.3.2 ใช้การประเมินอย่างวินิจวิเคราะห์หรือตั้งข้อสงสัยหรือสมมติฐานโดยน าความรู้ พิเศษ 
เฉพาะเรื่องมาใช้ อาจน าเกณฑ์หรือมุมมองต่างๆและน าความเข้าใจส่วนที่ยากๆนอกเหนือจากถ้อยคว ามที่ให้
อ่านมาใช้ 
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2.4 สมรรถนะการสะท้อนผู้อ่านต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
2.4.1 น าความรู้จากเนื้อหาสาระท่ีนอกเหนือจากถ้อยความหรือความรู้ในโลกของความเป็น 

จริงที่ตนเองด ารงชีวิตมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือความเข้าใจเดิมแล้วตีความแปลตีความให้กระจ่างชัด 
2.4.2 แสดงความคิดเห็นต่อถ้อยความ สะท้อนเป็นความคิดคล้อยตาม ความคิดโต้แย้ง หรือ 

ทั้งคล้อยตามและโต้แย้งจากมุมมองของตน 
  2.4.3 ประเมินถ้อยความด้วยการบอกคุณภาพและความเหมาะสมจากมุมมองของตน 

2.5 สมรรถนะการประเมิน ผู้อ่านต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
2.5.1 ผู้อ่านน าความรู้ด้านรูปแบบวิธีการเขียนและโครงสร้างของถ้อยความจากความรู้เดิมมา

เชื่อมโยงถ้อยความ 
2.5.2 แสดงความคิดเห็นต่อถ้อยความ ด้วยการสะท้อนความคิดคล้อยตาม ความคิดโต้แย้ง  

หรือทั้งคล้อยตามและโต้แย้ง ในด้านรูปแบบ วิธีการเขียน และโครงสร้างของถ้อยความ จากมุมมองของตน 
2.5.3 แสดงความคิดเห็นต่อถ้อยความ ด้วยการประเมินค่าอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่น าสาระ

ที่อ่าน หรือไม่เอาความคิดและเจตคติของตนมาเกี่ยวข้อง แล้วบอกคุณค่าทั้งด้านคุณภาพ และความเหมาะสม
ของโครงสร้างหรือรูปแบบ 

3. ขั้นตอนหลังอ่าน 

3.1 น าค าตอบที่ได้ มาตอบตามรูปแบบของข้อสอบ 
 3.2 เขียนค าตอบแบบเปิด เช่น การสร้างค าตอบแบบอิสระ 
  3.2.1 เขียนค าตอบแบบอธิบาย อาจยกตั วอย่ าง อ้างอิงข้อความแสดงหลักฐาน                                    
บางครั้งก็จะปรากฏอยู่ในค าถามนั้น 

3.2.2  เขียนค าตอบแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้ง ด้วยความคิดของตนเอง  
มีการแสดงความเป็นเหตุเป็นผล มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของสาระในข้อความนั้นกับแหล่งอ่ืนที่น ามา
อ้างอิง 
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ตัวอย่างสถานการณ์สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 

สถานการณ์ที่ 1 : ระวัง!!ทานผลไม้เป็นดาบสองคมท าอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ 100% 

ในปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูเหมือนเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้นกว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามี
คลินิกมีอาหาร ที่โฆษณากันว่าสามารถดูแลรักษาสุขภาพให้ยืนยาวได้อีกไม่รวมเรื่อง"ถั่งเช่า"ที่เคยเป็นเรื่องฮือฮากัน
มาก่อนหน้านี้ปัญหาคือสุขภาพดีต้องดูแลรักษาและต้องรู้ด้วยว่าท าอย่างไรสุขภาพเราถึงจะดีไม่ใช่แค่คิดเพียงว่า ผัก
ผลไม้ พร้อมอาหาร 5  หมู่จะท าให้สุขภาพดีได้ เพราะอาจจะไม่ใช่ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีและคุณค่าที่แท้จริงของอาหาร
เหล่านั้นว่ากันว่า การรับประทานผลไม้ ท าให้สุขภาพร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เพราะผลไม้แต่
ละชนิด ล้วนให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไป และควรกินในปริมาณท่ีเพียงพอ ในหนึ่งวันควรรับประทานให้ได้มื้อ
ละ 1-2 ส่วน เพราะจะช่วยลดความเสี่ยในการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน เป็นต้น 

แต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผลไม้นั้นมีคุณ แต่ก็อาจมีโทษถ้าไม่รู้คุณค่าที่แท้จริง มีผลไม้บางอย่างที่เรา
ไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างเช่น มะละกอสับประรดส้มมะนาวและลูกพลับเพราะมะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์
มากส่วนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจ าพวกสับปะรดส้มมะนาวถ้ากินตอนท้องว่างอาจท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ 
แต่ถ้าอยากรับประทานจริงๆ ก็ควรกินแค่ 2-3ชิ้นเล็กๆก็พอแล้วและส าหรับลูกพลับ เมื่อเรากินตอนท้องว่างกรดใน
กระเพาะอาหารจะรวมตัวกับสารแขวนลอยที่อยู่ในลูกพลับท าให้เกิดอาการคลื่นไส้และระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ได้ 

จะเลือกทานอย่างไรให้เป็นผลดีต่อร่างกายลองดูจากกราฟิกที่กรมอนามัยท ามาเผยแพร่แล้วกัน 
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สมรรถนะท่ี 3 การสะท้อนและประเมิน 

ตัวอย่างค าถาม : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดที่ว่า“ผลไม้เป็นดาบสองคม”ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้
เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้เลือกท าเครื่องหมาย   ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ 

               ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้เขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดทีเ่ลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

1. ………………………….......……………………………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………..........……………………… 

2. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………......…………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……………. 
………………………………………………………...........…………. 

 

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ
ค าพูดที่ว่า“ผลไม้เป็นดาบ
สองคม”ท าไมจึงคิดเช่นนั้น 
ให้ใช้เหตุผล ประกอบ
ค าอธิบาย 
 

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

………………………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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ตอนที่ 2  ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X    ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบ 
  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่นชัดหรือสะดุดตา    
2 ท่านสามารถน าความรู้ความคิดและความเข้าใจเดิมมาตีความแปลความแล้วแสดงความ

คิดเห็นได้ 
  

3 ท่านสามารถบอกต าแหน่งของค าตอบในถ้อยความที่อ่าน   
4 ท่านได้ตีความ  แปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด     
5 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระท่ีอ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเก่ียวข้อง   
6 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยงความรู้

ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

7 ท่านสามารถระบุสาระหนึ่งหรือมากกว่า 1  อย่าง  ซึ่งเป็นสาระท่ีเด่นชัดอยู่ในเรื่อง   
8 ท่านไดส้รุปความเพ่ือตอบค าถาม   
9 ท่านดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของถ้อยความ   
10 ท่านสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้จากภายนอกสิ่งที่อ่านหรือความรู้ในโลกของความเป็นจริง   
 
ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ           
            สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................ .................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................... ....................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ......... 
ตอนที่ 4 ให้ท่านตั้งค าถามโดยใช้สมรรถนะการสะท้อนและประเมินในลักษณะค าถามแบบเปิด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ถานการณ์ที่ 2 : ประกาศเร่ืองการบริจาคโลหิต 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 จงปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี ้

สมรรถนะท่ี 3 การสะท้อนและประเมิน 

ตัวอย่างค าถาม : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค ากล่าว “ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตน้อยเนื่องจากกลัวติด
เชื้อจากการบริจาค”ท าไมจึงคิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้เลือกท าเครื่องหมาย     ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ 

             ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

 

ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 
         การบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจ าเป็นไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถใช้แทนเลือดมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์  ดังนั้น
การบริจาคโลหิตจึงไม่มีอะไรมาชดเชยได้ และจ าเป็นส าหรับการช่วยชีวิต ในฝรั่งเศสแต่ละปียังมีผู้ป่วย  
500,000 คน ได้รับประโยชน์จากการถ่ายเลือด  
         อุปกรณ์ที่ใช้เจาะเลือดผ่านการฆ่าเชื้อและใช้เพียงครั้งเดียว ( กระบอกฉีดยา สายยางถุงใส่เลือด ) จึง
ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในการให้เลือดของคุณ 
การบริจาคโลหิต 
       เป็นรูปแบบของการบริจาคที่รู้จักกันดีที่สุดและใช้เวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ถุงมีความจุ 450  มิลลิลิตร 
ถูกเก็บไปพร้อมกับตัวอย่างอีกเล็กน้อย ส าหรับทดสอบและตรวจสอบ  

- ผู้ชายสามารถบริจาคโลหิตได้ปีละ 5 ครั้ง ผู้หญิงปีละ 3 ครั้ง 

- ผู้บริจาคต้องมีอายุระหว่าง 18 - 61 ปี 

- จ าเป็นต้องเว้นระยะอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ระหว่างการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rd1677.com/branch.php?id=59054&ei=EQx8VKWCCtWeugTmgILYDA&bvm=bv.80642063,d.c2E&psig=AFQjCNGyzuudYPYRW8OPEoFgcxBPYbh3Qw&ust=1417501907984303
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2. ให้เขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดทีเ่ลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

1. ………………………….......……………………………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………..........……………………… 

2. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………......…………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……………. 
………………………………………………………...........…………. 

 

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ 
ค ากล่าว “ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิต
น้อยเนื่องจากกลัวติดเชื้อจาก 
การบริจาค”ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  
ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

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

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

 
ตอนที่ 2  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  X  ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน  
  เขียนเครื่องหมาย  X ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย  X ในช่อง    ไม่ใช่ 
ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ค าตอบที่พบปรากฏชัดเจนอยู่ในถ้อยความ   
2 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
3 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยงความรู้

ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

4 ท่านสามารถดึงสาระจากถ้อยความมาเป็นค าตอบโดยไม่ต้องตีความ  แปลความ    
5 ท่านได้ตีความ แปลความเพ่ือหาค าตอบตามท่ีโจทย์ก าหนด     
6 ท่านดูความสัมพันธ์ทั้งหมดของถ้อยความ   
7 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระท่ีอ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเก่ียวข้อง   
8 ท่านสามารถระบุต าแหน่งของค าตอบที่ได้อย่างถูกต้อง     
9 ท่านดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของถ้อยความ   
10 ท่านไดส้รุปความเพ่ือตอบค าถาม   
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ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ 
           สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 4 ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านโดยใช้สมรรถนะการสะท้อนและประเมินในลักษณะค าถาม 
            แบบเปิด  จ านวน 1  ค าถาม   
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................
.................................................................... ................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................  

สถานการณ์ที่ 3 : ความต้องการพลังงาน 
       การเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้พลังงานตามความต้องการของคนเมืองนาครธานี 

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าพลังงานในหน่วยกิโลจูล (kJ) ที่แต่ละบุคคลควรได้รับพลังงานที่ผู้ใหญ่ควรได้รับในแต่ละวัน 

 ผู้ชาย ผู้หญิง 
อายุ (ปี ) ระดับกิจกรรม ความต้องการพลังงาน(kJ) ความต้องการพลังงาน(kJ) 

ต้ังแต่ 18  ถึง  29 เบา 10660 5360 
ปานกลาง 11080 8780 
หนัก 14420 9820 

ต้ังแต่ 30  ถึง  59 เบา 10450 8570 
ปานกลาง 12120 8990 
หนัก 14210 9790 

ต้ังแต่ 60 ขึ้นไป เบา 8780 7500 
ปานกลาง 10240 7940 
หนัก 11910 8780 

ระดับกิจกรรมของแต่ละอาชีพ 

เบา ปานกลาง หนัก 
พนักงานขายในห้าง คร ู คนงานก่อสร้าง 
พนักงานขายในส านักงาน พนักงานขายนอกสถานท่ี กรรมกร 
แม่บ้าน พยาบาล นักกีฬา 
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 เย็นวันหนึ่ง นางสาวสายใจ ซื่อตรง ชวนครูกนกมาศ ไปรับประทานเย็นที่ภัตตาคารอ่ิมโภชนาการ         
มีรายการอาหารให้เลือกดังนี้ 

รายการอาหาร พลังงานที่ได้รับโดยประมาณต่อหนึ่งหน่วยรายการ (kJ) 
แกง : ต้มย าเห็ดฟาง 

ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
355 
585 

อาหารจานหลัก : ไก่อบเนย - พริกหยวก 
ไก่อบเกลือ – ขิง 
หมูทอด – กะเพรากรอบ 

960 
795 
920 

ย า : ย าหัวปล ี
ย าผักรวม 
ส้มต าป ู

750 
335 
480 

ของหวาน : สังขยาฟักทอง 
กล้วยบวชชี 
กระท้อนลอยแก้ว 

1380 
1005 
565 

นมปั่น : ช็อกโกแลต 
วานิลา 

1590 
1470 

 
       ทางร้านยังมีรายการอาหารชุดพิเศษด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะท่ี 3 การสะท้อนและประเมิน 

ตัวอย่างค าถาม : 

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
จากถ้อยความ ความต้องการพลังงาน 
“พลังงานท่ีผู้ใหญ่ควรได้รับใน         
แต่ละวัน” ท่านคิดว่าควรเลือก
รับประทานอาหารรายการใดบ้าง 
พร้อมให้เหตผุลประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

อาหารชุด ก 
ต้มย าเห็ดฟาง 

หมูทอด – กะเพรากรอบ 
ย าหัวปล ี

กล้วยบวชชี 

อาหารชุด ข 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
ไก่อบเกลือ – ขิง 

ส้มต าป ู
สังขยาฟักทอง 
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ตอนที่ 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย X ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน  
  เขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    ใช่ 
  เขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
1 ท่านสามารถดึงสาระจากถ้อยความมาเป็นค าตอบโดยไม่ต้องตีความ  แปลความ    
2 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
3 ท่านสามารถระบุต าแหน่งของค าตอบที่ได้อย่างถูกต้อง     
4 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระท่ีอ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมาเก่ียวข้อง   
5 ค าตอบที่พบปรากฏชัดเจนอยู่ในถ้อยความ   
6 ท่านดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของถ้อยความ   
7 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยงความรู้

ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 
  

8 ท่านได้ตีความ  แปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด     
9 ท่านไดส้รุปความเพ่ือตอบค าถาม   
10 ท่านดูความสัมพันธ์ทั้งหมดของถ้อยความ   

 
ตอนที่  3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า ใช่ มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ 

  สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ตอนที่ 4  ให้ท่านตั้งค าถามจากถ้อยความที่อ่านโดยใช้สมรรถนะการสะท้อนและประเมินจ านวน 1ค าถาม   
   ในลักษณะค าถามแบบเปิด
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
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สถานการณ์ที่ 4 : มะนาวผสมน้ าอุ่นเช็ดตัวชว่ยลดไข้ได ้

 
สมรรถนะท่ี 3 การสะท้อนและประเมิน 

ตัวอย่างค าถาม : 

ตัวอย่างค าถาม : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค ากล่าว “มะนาวผสมน้ าอุ่นเช็ดตัวช่วยลดไข้ได้”ท าไมจึง
คิดเช่นนั้น ให้ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย 

1. ให้เลือกท าเครื่องหมาย   ล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง 1 ข้อความ 

             ความคิดเห็นคล้อยตาม   ความคิดเห็นโต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 
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2. ให้ท่านเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดทีเ่ลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
1………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

1. ………………………….......……………………………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………..........……………………… 

2. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………......…………………… 
……………………………………………………...........……..………. 
……………………………………………………...........……………. 
………………………………………………………...........…………. 

 

ตอนที่ 1 ปฏิบัติตามวิธีการหาค าตอบในตารางและเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องว่าง 

ค าถาม วิธีการหาค าตอบ ค าตอบ 
มะนาวผสมน้ าอุ่น
เช็ดตัวช่วยลดไข้ได้ 

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

……………………………………………….. 
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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ตอนที่ 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย   X    ให้ตรงกับการปฏิบัติในการหาค าตอบของท่าน 

  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ใช ่
  เขียนเครื่องหมาย   X   ในช่อง    ไม่ใช่ 

ที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่ไม่เด่นชัดหรือสะดุดตา    
2 ท่านดูความสัมพันธ์ภายในถ้อยความ   
3 ท่านสามารถบอกต าแหน่งของค าตอบในถ้อยความที่อ่าน    
4 ท่านได้ตีความ  แปลความเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์ก าหนด     
5 ค าตอบของท่านไม่ยึดติดกับสาระท่ีอ่านไม่เอาความคิดและเจตคติของท่านมา

เกี่ยวข้อง 
  

6 ท่านแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของท่านมาใช้ในการตอบค าถามโดยเชื่อมโยง
ความรู้ภายนอกหรือโลกความเป็นจริง 

  

7 ท่านสามารถระบุสาระหนึ่งหรือมากกว่า 1  อย่าง  ซึ่งเป็นสาระท่ีเด่นชัดอยู่ในเรื่อง   
8 ท่านน าความรู้ความคิด  ความเข้าใจเดิมมาตีความแล้วแสดงความคิดเห็นได้   
9 ท่านได้สรุปความเพ่ือตอบค าถาม     
10 ท่านสามารถบอกต าแหน่งหรือบอกความสัมพันธ์ของสาระหลายๆชิ้นในถ้อยความ   

 
ตอนที่ 3 ให้ท่านน าข้อความที่ท่านตอบว่า  ใช่  มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันให้สอดคล้องกับ 

 สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 

ตอนที่ 4 ให้ตั้งค าถามจากถ้อยความเรื่อง มะนาวผสมน้ าอุ่นเช็ดตัวช่วยลดไข้ได้ ที่ได้อ่าน โดยใช้สมรรถนะ 
           การสะท้อนและประเมินในลักษณะค าถามแบบเปิด  จ านวน  1  ค าถาม   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................... .............................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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ใบกิจกรรมที่ 6 
การสร้างแบบฝึกแบบฝึกรวมสมรรถนะ 

ให้สร้างแบบฝึกรวมสมรรถนะการอ่านทั้ง 3 สมรรถนะ ดังนี้ 
 

1. ให้ใช้ถ้อยความเดียวกับแบบฝึกท่ี 1 
2. สร้างแบบฝึกส าหรับเวลา 30 นาที คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
3. ก าหนดให้มีรูปแบบฝึก 4 แบบ ได้แก่ 

3.1 เลือกตอบปกติ                    
3.2 เลือกตอบเชิงซ้อน                
3.3 เขียนตอบแบบปิด   
3.4 เขียนตอบแบบเปิด 

4. ก าหนดให้ครอบคลุมทั้ง 3 สมรรถนะ 
4.1 สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
4.2 สมรรถนะการบูรณาการและตีความ                                                                  
4.3 สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน 
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สื่อประกอบการอบรม 

ประจ าหน่วยย่อยที่ 2 
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ถ้อยความที่ 1 
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ถ้อยความที่ 2 
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ถ้อยความที่ 3 
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ถ้อยความที่ 4 
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ถ้อยความที่ 5 
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ถ้อยความที่ 6 
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ถ้อยความที่ 7 
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ถ้อยความที่ 8 
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ถ้อยความที่ 9 
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ถ้อยความที่ 10 

 


