แบบฝึ กบทอ่ านแบบ Pisa
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ –๖

คุณครู จันทพร พลอินตา
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดห้ วยแก้ ว
สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

การอ่านแบบ PISA
ถ้ อยความเรื่อง Facebook ทําร้ ายลูก

(๒๐ คะแนน)

รูปแบบของการตอบ มี ๔ รู ปแบบ ได้ แก่
๑. แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก

๓ ข้ อ ๓ คะแนน

๒. แบบเลือกตอบเชิงซ้ อน

๑๒ ข้ อ ๖ คะแนน

๓.แบบเขียนคําตอบแบบสั้ น หรือแบบปิ ด

๑ ข้ อ ๔ คะแนน

๔.แบบเขียนคําตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิ ด ๒ ข้ อ ๗ คะแนน

รู ปแบบของการตอบ
รู ปแบบที่ ๑ แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก
คําถาม
ข้ อ ๑.๑ ถ้ อยความนีผ้ ้ ูเขียนมุ่งนําเสนอเรื่องใดมากทีส่ ุ ด(๑ คะแนน)
(กลยุทธ์ การบูรณาการและตีความ Interpretation and interpret)
๑) การเล่ นเฟชบุ๊กไม่ ต้องมีผู้ใหญ่ คอยชี้แนะ
๒) การเล่ นเฟชบุ๊กเป็ นเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
๓) การเล่ นเฟชบุ๊กทําให้ รู้ ทนั เหตุการณ์ ต่างๆ
๔) การเล่ นเฟชบุ๊กนานเกินไปส่ งผลเสี ยด้ านจิตใจ

ข้ อ ๑.๒ จากข้ อความต่ อไปนี้ ข้ อใดเป็ นประโยค(๑ คะแนน)
(กลยุทธ์ การสะท้ อนและประเมิน Reflection and Evaluation)
๑) เฟชบุ๊กทําร้ ายลูก
๒) ดึกดืน่ ไม่ หลับไม่ นอน
๓) เล่ นมากไปก็เกิดผลเสี ย
๔) หมกมุ่นอยู่แต่ ในห้ อง

ข้ อ ๑.๓ ข้ อใดคือสาเหตุทวี่ ่ า “เฟชบุ๊ก ทําร้ ายลูก” (๑ คะแนน)
(กลยุทธ์ การเข้ าถึงและคืนสาระ Retrieving information)
๑) การเล่ นเฟชบุ๊กทีน่ านเกินไป
๒) การเล่ นเฟชบุ๊กของลูกเพือ่ การศึกษาค้ นคว้ า
๓) ผู้ใหญ่ ไม่ เข้ าใจยังไม่ ร้ ูเท่ าทันเฟชบุ๊กและขาดการดูแลชี้แนะ
๔) ผู้ใหญ่ เข้ าใจผิดว่ าลูกเล่ นเฟชบุ๊กดีกว่ าลูกไปเทีย่ วนอกบ้ าน

รู ปแบบของการตอบ
รู ปแบบที่ ๒ แบบเลือกตอบเชิงซ้ อน
คําถาม
จากถ้อยความข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็ นความจริ ง หรื อ ไม่เป็ นความจริ ง
ข้อความ เป็ นความจริ ง

จงเขียนเครื่ องหมาย  ในช่อง “ใช่”

ข้อความใด ไม่เป็ นความจริ ง

จงเขียนเครื่ องหมาย  ในช่อง “ไม่ใช่

เกณฑ์ การให้ คะแนน (๖ คะแนน)
ทําผิด
ทําผิด
ทําผิด
ทําผิด
ทําผิด
ทําผิด

๑ ข้อ หัก
๒ ข้อ หัก
๓ ข้อ หัก
๔ ข้อ หัก
๕ ข้อ หัก
๖ ข้อ ได้

๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
๐ คะแนน (ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน)

ข้ อความ

๑.การเล่ นเฟชบุ๊กมีข้อดีคอื ทําให้ รู้ ทนั เหตุการณ์ (เข้ าถึงค้ นคืน)
๒.เฟชบุ๊กทําร้ ายผู้เล่ นทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (สะท้ อนประเมิน)
๓.“ฉันผิดเองที่ปล่ อยให้ ลูกเล่ นเฟชบุ๊กมากเกินไป” ในข้ อความนี้
มีตัวสะกดแม่ กนและแม่ กก เท่ ากัน (สะท้ อนและประเมิน)
๔.จากเรื่องนีม้ ีคาํ ว่ า “เฟชบุ๊ก จํานวน ๑๐ คํา”(เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)

ใช่

ไม่
ใช่

ข้ อความ

๕. “วันเสาร์ ของอาทิตย์ หนึ่ง”จากข้ อความนีใ้ ช้ คาํ ผิด
(สะท้ อนและประเมิน)
๖.คนที่เล่าเรื่องนีค้ อื คุณแม่ ของลูกชายที่คดิ ฆ่ าตัวตาย
(เข้ าถึงค้นคืนสาระ)
๗.เฟชบุ๊กเป็ นความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี (เข้ าถึงค้นคืนสาระ)
๘.การเล่นเฟชบุ๊กของลูก ผู้ปกครองควรให้ การชี้แนะและดูแล
(เข้ าถึงค้นคืนสาระ)
๙.การเล่นเฟชบุ๊กถ้ าเล่ นจนติด จนหมกมุ่น เป็ นสิ่ งที่ไม่ ควรทํา
และไม่ ควรเอาเป็ นแบบอย่ าง(กลยุทธ์ การบูรณาการและตีความ )
๑๐.แม่ รู้ ว่าลูกคิดจะฆ่ าตัวตายเพราะเพือ่ นของแม่ บอก
(เข้ าถึงค้นคืนสาระ)
๑๑. เทคโนโลยี ถ้ ารู้ จักใช้ อย่ างเข้ าใจ รู้ ทัน ก็ไม่ เป็ นอันตราย
(สะท้ อนประเมิน)
๑๒.การศึกษา เรียนรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ ต้ องมีสติ รู้จักคิด
วิเคราะห์ ถึงข้ อดีและข้ อเสี ย (สะท้ อนและประเมิน)

ใช่

ไม่
ใช่

แนวการตอบ แบบเลือกตอบเชิงซ้ อน
จากถ้ อยความข้ างต้ น ข้ อความต่ อไปนีเ้ ป็ นความจริง หรือ ไม่ เป็ นความจริง
ข้ อความ เป็ นความจริง

จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่ อง “ใช่ ”

ข้ อความใด ไม่ เป็ นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในช่ อง “ไม่ ใช่ ”
ให้ คะแนนตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
ข้ อความ

ใช่

๑.การเล่นเฟชบุ๊กมีข้อดีคอื ทําให้ รู้ ทนั เหตุการณ์ (เข้ าถึงค้ นคืน)
๒.เฟชบุ๊กทําร้ ายผู้เล่นทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (สะท้ อนประเมิน)
๓. “ฉันผิดเองทีป่ ล่อยให้ ลูกเล่นเฟชบุ๊กมากเกินไป” ในข้ อความนี้
มีตัวสะกดแม่ กนและแม่ กก เท่ ากัน (สะท้ อนและประเมิน)
๔.จากเรื่องนีม้ คี าํ ว่ า “เฟชบุ๊ก จํานวน ๑๐ คํา”(เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)
๕. “วันเสาร์ ของอาทิตย์หนึ่ง”จากข้ อความนีใ้ ช้ คาํ ผิด(สะท้ อนและประเมิน)
๖.คนทีเ่ ล่าเรื่องนีค้ อื คุณแม่ ของลูกชายทีค่ ดิ ฆ่ าตัวตาย(เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)
๗.เฟชบุ๊กเป็ นความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี (เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)
๘.การเล่นเฟชบุ๊กของลูก ผู้ปกครองควรให้ การชี้แนะและดูแล
(เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)
๙.การเล่นเฟชบุ๊กถ้ าเล่นจนติด จนหมกมุ่น เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ ควรทํา และไม่ ควรเอาเป็ นแบบอย่ าง
(กลยุทธ์ การบูรณาการและตีความ )
๑๐.แม่ รู้ ว่าลูกคิดจะฆ่ าตัวตายเพราะเพือ่ นของแม่ บอก(เข้ าถึงค้ นคืนสาระ)
๑๑. เทคโนโลยี ถ้ ารู้ จักใช้ อย่ างเข้ าใจ รู้ ทนั ก็ไม่ เป็ นอันตราย(สะท้ อนประเมิน)
๑๒.การศึกษา เรียนรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ ต้ องมีสติ รู้ จักคิดวิเคราะห์ ถึงข้ อดีและข้ อเสี ยก่อน
(สะท้ อนและประเมิน)



ไม่
ใช่













รู ปแบบของการตอบ
รูปแบบที่ ๓ แบบเขียนคําตอบแบบสั้ น หรือแบบปิ ด
คําถาม

จากถ้ อยความข้ างต้ น คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก และคนทีไ่ ม่ ติดเฟชบุ๊ก จะมี

ลักษณะอย่ างไร (๔ คะแนน)
ให้ นักเรียนบอกเหตุผล “คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก” หรือ “คนทีไ่ ม่ ติดเฟชบุ๊ก” อย่ างละ
จํานวน ๒ ข้ อ ให้ ใช้ ข้อมูลจากเนือ้ เรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
(กลยุทธ์ การเข้ าถึงและคืนสาระ Retrieving information)

คนทีต่ ดิ

คนทีต่ ิด

คนทีไ่ ม่ ติด

คนทีไ่ ม่ติด

แนวทางการตอบคําถามที่ ๓

คําถาม

จากถ้ อยความข้ างต้ น คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก และคนทีไ่ ม่ ติดเฟชบุ๊ก จะมี

ลักษณะอย่ างไร (๔ คะแนน)
ให้ นักเรียนบอกเหตุผล “คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก” หรือ “คนทีไ่ ม่ ติดเฟชบุ๊ก” อย่ างละ
จํานวน ๒ ข้ อ ให้ ใช้ ข้อมูลจากเนือ้ เรื่องสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
(กลยุทธ์ การเข้ าถึงและคืนสาระ Retrieving information)

คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก

คนทีไ่ ม่ ติดเฟชบุ๊ก

คนทีต่ ิดเฟชบุ๊ก
๑.เพราะเล่นทุกวัน วันละหลายชั่วโมง
หรือเล่นจนดึกดื่น

คนทีไ่ ม่ติดเฟชบุ๊ก
๑.เพราะใช้ เฉพาะเวลาจําเป็ น และแบ่ งเวลา
ได้ ถูกไม่ หมกมุ่น

๒,เพราะอยู่แต่ ในห้ อง ไม่ ได้ ช่วยงานพ่อแม่

๒.เพราะรู้ ว่า เฟชบุ๊ก มีท้งั ข้ อดีและข้ อเสี ย

รู ปแบบของการตอบ
รู ปแบบที่ ๔ แบบเขียนคําตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิ ด
คําถาม๔.๑ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่ างไร กับคําพูดของแม่ ทวี่ ่ า “ฉันผิดเองทีป่ ล่ อย
ให้ ลูกเล่ นเฟชบุ๊กมากเกินไป มันจึงทําร้ ายลูก” (๓ คะแนน )
(กลยุทธ์ การสะท้ อนและประเมิน Reflection and Evaluation)
๑. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่ างไรกับคําพูดของแม่
ให้ นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้ อมรอบข้ อความข้ างล่ างนี้
คล้ อยตามกับคําพูดของแม่

โต้ แย้ งกับคําพูดของแม่

คล้ อยตามและโต้ แย้ งกับคําพูดของแม่

๒.ให้ นักเรียนอธิบายเหตุผล จํานวน ๓ ข้ อ ทีส่ อดคล้ องกับความคิด
ในการเลือกข้ อ ๑
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้ แย้ ง

๔.๒ ให้ นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้ อมรอบข้ อความข้ างล่ างนี้
( ๒ คะแนน )
นักเรียนคิดอย่ างไรกับความคิดของลูกชาย ทีน่ ้ อยใจแม่ และเสี ยใจเพือ่ นสาว
ถึงกับทําร้ ายตัวเอง
เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย

๑. ให้ นักเรียนอธิบายเหตุผล จํานวน ๒ ข้ อ ทีส่ อดคล้ องกับความคิด
ในการเลือกข้ อ ๑
๑.

๒.

เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย

แนวการตอบของคําถามข้ อที่ ๔.๑ แบบเขียนตอบแบบอิสระแบบเปิ ด
๒. ให้ นักเรียนอธิบายเหตุผล จํานวน ๓ ข้ อ ทีส่ อดคล้ องกับความคิด
ในการเลือกข้ อ ๑
ความคิดเห็นคล้อยตาม
๑.เพราะแม่ ไม่ ได้ ชี้แนะ และดูแลลูก

ความคิดเห็นโต้ แย้ ง
๑.ลูกใช้ เฟชบุ๊กในทางไม่ ถูกต้ องไม่ ควรโทษแม่

๒.เพราะเข้ าใจผิดว่ าให้ ลูกเล่นเฟชบุ๊ก ดีกว่ าให้ ลูก ๒.ลูกขาดสติ ความยั้งคิดในการเล่นเฟชบุ๊ก
ออกไปเทีย่ ว
๓.เพราะแม่ ไม่ เข้ าใจ และไม่ รู้ เท่ าทัน
การเล่นเฟชบุ๊กว่ ามีข้อดี ข้ อเสี ยอย่ างไร

๓.ลูกจิตใจอ่อนแอ ไม่ เข้ มแข็ง เอาความผิดของ
ตนเอง ไปโยนเป็ นความผิดของแม่ และของ
เพือ่ นสาว

แนวการตอบของคําถามข้ อที่ ๔.๒ แบบเขียนตอบแบบอิสระแบบเปิ ด
๔.๒ ให้ นักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมล้ อมรอบข้ อความข้ างล่ างนี้
( ๒ คะแนน )
นักเรียนคิดอย่ างไรกับความคิดของลูกชาย ทีน่ ้ อยใจแม่
และเสี ยใจเพือ่ นสาวถึงกับทําร้ ายตัวเอง

เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย

๒. ให้ นักเรียนอธิบายเหตุผล จํานวน ๒ ข้ อ ทีส่ อดคล้ องกับความคิด
ในการเลือกข้ อ ๑
๑.

๒.

เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
๑.เพราะเป็ นความคิดของคนทีข่ าดสติ ขาดความ
ยั้งคิด ไม่ รู้ จักคิดวิเคราะห์ ประโยชน์ หรือโทษ
ไม่ รักษาเวลา การเล่นเฟชบุ๊ก
๒.เพราะแสดงให้ เห็นว่ า ลูกเป็ นคนจิตใจอ่อนแอ
ปล่อยให้ สิ่งไม่ ดี มาบั่นทอนความรู้ สึก ของตัวเอง

ข้ อมูลจากหนังสือคูส่ ร้ างคูส่ ม ฉบับวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

