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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สถานการณ์ที่ 1 
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ลูกกวางกับทะเล 

 

มีลูกกวางตัวหนึ่งมีตาเพียงข้างเดียว   มันรู้ตัวดีว่าตัวเอง
ไม่สามารถที่จะระวังภัยได้ตลอดเวลา     เพราะถ้ามีภัยเข้ามา
ทางด้านตาข้างที่บอดของตน มันก็จะไม่สามารถรู้ได้เพราะมัน
มองไม่เห็น     ลูกกวางตาเดียวจึงออกเดินทางไปท่ีทะเล เเละ
หันข้างตาที่บอดไปทางทะเลเพื่อที่ตาข้างดีจะได้หันไปทางปุา 
เพราะถ้าหากมีภัยมามันก็จะสามารถมองเห็น เเละหลบหนีได้
ในทันที ขณะนั้นได้มีเรือล าเล็กๆ ล าหนึ่งเเล่นเข้ามาใกล้ชายฝั่ง 
เมื่อคนที่อยู่ในเรือเห็นลูกกวางเข้า จึงเอาปืนยิงใส่หลายนัด    
จนลูกกวางขาดใจตาย 

http://www.nithan.in.th/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5
http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/11/img_bb6948b0d4750794c9ca10aa0e58a6fe.jpg
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นักเรียนตอบค าถามจากเรื่อง “ลูกกวางกับทะเล”  

ค าถามที่ 1.   ผู้เขยีนสอนอะไรให้ผูอ้่าน                                                1   คะแนน   
  1    ให้ระวังภัยจากป่า 
  2.   ให้ระวังตัวรอบด้าน 
  3.   ให้ระวังคนในเรือ  
  
 
ค าถามที่ 2. ข้อใดไม่ถกูต้อง                                                             1 คะแนน    
                                                                                            
   1.   กวางคิดว่าทะเลดีกว่าป่า 
  2.  กวางคิดว่าภัยจากป่ามากกว่าทะเล 
  3.  กวางคิดว่า มันตายเพราะมันตาบอด 
 
  
ค าถามที่ 3.    จากนิทานข้างต้น  ข้อความตอ่ไปนี้ ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่เป็น
ความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. กวางตัวนี้มีอายุน้อย   
2. กวางใช้ตาข้างเดียวเพราะมันตาบอด   
3. ถ้าตาของกวางมองเห็นสองข้างมันจะอายุยืนนาน   
4 ลูกกวางโง่   
5.  คนท าให้กวางตาย   
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน   
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                “ คนท่ีมีตาเดียวก็จะตายเร็วเหมือนกวาง”   
 
ค าถามที่ 4.     จากถ้อยความข้างต้นนักเรยีน คิดว่า   ใช่  หรือไม่ใช่  
                        ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 

            ใช่                                                       

 

                          ไม่ใช ่ 

 
            ตอบว่าใช่  เพราะ   
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
            ตอบว่าไม่ใช ่เพราะ  
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได ้ 2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

๑. ให้นักเรียนเลือกระบายสภีาพหน้าข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน   
เพียง 1 ความคิด 

                  คิดว่าใช่ 
  

                                คิดว่าไม่ใช่        
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
คิดว่าใช่ คิดว่าไม่ใช่ 

  
  
  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  คิดว่าใช่   หรือ คิดว่าไม่ใช ่ หรือ  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง  ได้ 1 
คะแนน 
(ข้อ 2)       -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดท่ีว่าใช่ ไดส้มเหตุสมผล         ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นท่ีว่าไม่ใช่ ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
                

 

ถ้าเรามีสายตาดีเราจะ

ปลอดภยั 

http://www.google.co.th/url?q=http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/15445&sa=U&ei=ffE-VfC6PMuiugSu1YDwDw&ved=0CBsQ9QEwAzgo&usg=AFQjCNFb-F5QHinKl479sy9fIqrv0nzyFw
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แนวการตอบ 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   สถานการณ์ที ่1 

 

ค าถามที่ 1.   ผู้เขยีนสอนอะไรให้ผูอ้่าน                                                1   คะแนน   

 1    ให้ระวังภัยจากป่า 
 2.   ให้ระวังตัวรอบด้าน 
 3.  ให้ระวังคนในเรือ  
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดไม่ถกูต้อง                                                              1 คะแนน    
 1.   กวางคิดว่าทะเลดีกว่าป่า 
 2.  กวางคิดว่าภัยจากป่ามากกว่าทะเล 
 3.  กวางคิดว่า มันตายเพราะมันตาบอด 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. กวางตัวนี้มีอายุน้อย   การบูรณาการและตีความ 
2. กวางใช้ตาข้างเดียวเพราะมันตาบอด   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
3. ถ้าตาของกวางมองเห็นสองข้างมันจะอายุยืนนาน   การบูรณาการและตีความ 
4 ลูกกวางโง่   การสะท้อนและประเมิน 
5.  คนท าให้กวางตาย   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
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- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน                 “ คนท่ีมีตาเดียวก็จะตาย
เร็วเหมือนกวาง”   

 
ค าถามที่ 4.     จากถ้อยความข้างต้นนักเรยีน คิดว่า   ใช่  หรือไม่ใช่  
                        ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 

                      ใช ่                                                      

                        ไม่ใช ่ 

 
  ตอบว่าใช่  เพราะ   ตาข้างเดียวท าให้มองเห็นไม่ชัด 

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

............................................................................................................ 
 
          ตอบว่าไม่ใช ่เพราะ  ถ้ารู้จักระวังตัวให้รอบด้านก็พ้นภัยได้
............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2     ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อที่เลือกทีส่อดคล้องสมเหตุสมผล 1 ข้อ     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

๑. ให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพหน้าข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน   
เพียง 1 ความคิด 

 

                  คิดว่าใช่ 
  

                                คิดว่าไม่ใช่        
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
คิดว่าใช่ คิดว่าไม่ใช่ 

  
1.  เพราะท าให้เห็นสิ่งที่จะเข้ามาท าร้าย 1.  ภัยอาจมาข้างหลังที่ตาเรามองไม่เห็นได้ 
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  คิดว่าใช่   หรือ คิดว่าไม่ใช ่ หรือ  ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง  ได้ 1 
คะแนน 
(ข้อ 2)       -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดท่ีว่าใช่ ไดส้มเหตุสมผล         ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นท่ีวา่ไม่ใช ่ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
                

ถ้าเรามีสายตาดีเราจะลอดภยั 

http://www.google.co.th/url?q=http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/15445&sa=U&ei=ffE-VfC6PMuiugSu1YDwDw&ved=0CBsQ9QEwAzgo&usg=AFQjCNFb-F5QHinKl479sy9fIqrv0nzyFw
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สถานการณ์ที่ 2 
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ลิงอวดเก่ง 

 

ชาวประมง วางอวนลงในเเม่น้ า เเล้วก็พากันกลับไปหุงหา
อาหารกินกันที่กระท่อม     มีลิงอยู่ตัวหนึ่งนั่งดูชาวประมงอยู่
บนต้นไม้ตั้งเเต่เช้าก็คิดว่าตนเองสามารถท าได้ อย่างที่ 

ชาวประมงท า  “ไม่น่าจะยากอะไรเลยเเค่วางอวนไว้เพื่อดัก
ปลาก็เพียงเท่านั้น”   ลิงคิดได้ดังนั้นลิงจอมซนจึงลงจากต้นไม้
แล้วหยิบเอาอวนอีกปากหนึ่งแล้วเดินไปที่ ริมน้ า  เเต่ด้วย
ความท่ีลิงนั้นไม่รู้จริงว่าควรท าอะไรอย่างไรอวนจึงได้พันตัวเอง 
แล้วลิงก็กลิ้งตกลงไปในน้ า 

  

http://www.nithan.in.th/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87
http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/11/songoku02.jpg
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นักเรียนอ่านเรื่อง “ลิงอวดเก่ง” แล้วตอบค าถาม 

ค าถามที่ 1.  ข้อใดคอืค าสอนจากนิทานที่อ่าน                                     1   คะแนน   
                      1  อย่าท าเรื่องท่ีตนไม่มีความรู้  
                            2.  ความขยันท าให้ได้ความรู้   
                     3.  จงเรียนรู้ด้วยการดูนาน ๆ 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดไม่ถกูต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
                                1.  ลิงตกน้ าเพราะความไม่รู้ 
                             2.  ลิงอยากจับปลาไปท าอาหาร 
                             3.  ลิงอยากท าตามชาวประมง 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. อวนเป็นเครื่องมือจับปลา   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. ชาวประมงคือครูของลิง   การบูรณาการและตีความ 
3. ลิงนั่งดูชาวประมงท่ีริมน้ า   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
4 ชาวประมงมีอาชีพจับปลา   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
5. ลิงสามารถจับปลาได้ถ้าดูตัวอย่างแล้วฝึกท าบ่อย ๆ   การสะท้อนและประเมิน 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน    
  -    ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน   

 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=RscymgpZEGQ&sa=U&ei=mwM_VbnCB4yzuASY9ICIBw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEPbi0C4YmB8SUUY07PnScvtR47pg
http://www.google.co.th/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=RscymgpZEGQ&sa=U&ei=mwM_VbnCB4yzuASY9ICIBw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEPbi0C4YmB8SUUY07PnScvtR47pg
http://www.google.co.th/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=RscymgpZEGQ&sa=U&ei=mwM_VbnCB4yzuASY9ICIBw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEPbi0C4YmB8SUUY07PnScvtR47pg
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                “ ถ้าชาวประมงสอนลิงจับปลา ลิงจะจับปลาได้”   
 
ค าถามที่ 4.     จากถ้อยความข้างต้นนักเรยีน คิดว่า   ใช่  หรือไม่ใช่  
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 

       ใช่                                                       

            ไม่ใช่  

 
                               ตอบว่าใช่  เพราะ       
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 

                              ตอบว่าไม่ใช่ เพราะ        
,,............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  

http://picpost.postjung.com/97006.html
http://picpost.postjung.com/97006.html
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
1.ให้นักเรียนเลือกระบายสีรูปใต้ข้อความ  ข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน  เพียง 1 ความคิด 

                                                   
คิดคล้อยตาม                                    คิดโต้แย้ง 

  
                                 
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
คิดคล้อยตาม คิดโย้แย้ง 

  
  
  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

ลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสุนัข 

 

http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
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แนวการตอบ 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1    สถานการณ์ที่ 2 

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

ค าถามที่ 1.  ข้อใดคอืค าสอนจากนิทานที่อ่าน                                     1   คะแนน   
 1  อย่าท าเรื่องท่ีตนไม่มีความรู้  
 2.  ความขยันท าให้ได้ความรู้   
 3.  จงเรียนรู้ด้วยการดูนาน ๆ 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดไม่ถกูต้อง  
 1.  ลิงตกน้ าเพราะความไม่รู้ 
 2.  ลิงอยากจับปลาไปท าอาหาร 
 3.  ลิงอยากท าตามชาวประมง 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. อวนเป็นเครื่องมือจับปลา   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. ชาวประมงคือครูของลิง   การบูรณาการและตีความ 
3. ลิงนั่งดูชาวประมงท่ีริมน้ า   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
4 ชาวประมงมีอาชีพจับปลา   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
5. ลิงสามารถจับปลาได้ถ้าดูตัวอย่างแล้วฝึกท าบ่อย ๆ   การสะท้อนและประเมิน 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน   



15 
 

                “ ถ้าชาวประมงสอนลิงจับปลา ลิงจะจับปลาได้”   
 
ค าถามที่ 4.     จากถ้อยความข้างต้นนักเรยีน คิดว่า   ใช่  หรือไม่ใช่  
                        ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 

       ใช่                                                       

            ไม่ใช่  

 
                ตอบว่าใช่  เพราะ   เคยเห็นคนสอนให้สตัว์ท าตามได้
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
                ตอบว่าไม่ใช่ เพราะ  ลิงไม่เข้าใจภาษาคน,  
,,............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
 
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
1.ให้นักเรียนเลือกระบายสีรูปใต้ข้อความ  ข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน  เพียง 1 ความคิด 

                                                   
คิดคล้อยตาม                                    คิดโต้แย้ง 
 

 
 
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.  สุนัขไม่สามารถปีนต้นไม้ได้  1.  สุนัขจ าเจ้าของได้ คนสามารถสอนให้สุนัขท า
ตามได้หลายอย่าง 

  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

ลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาด

กว่าสุนัข 

http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
http://www.google.co.th/url?q=http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4693-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html&sa=U&ei=6QY_Va7rM9SfugSJnoG4DA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDWkUsOhxPH0hhznHfqx-o5yz2hA
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สถานการณ์ที่ 3 
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สุนัขผู้ซื่อสัตย ์

 

มีบ้านอยู่หลังหนึ่งได้เลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝูาบ้าน   สุนัขตัวนั้น 
มีความซื่อสัตยม์าก     ในยามกลางคืนแม้แต่ในขณะที่มันนอน
หลับอยู่   หากมันได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่า
เพ่ือที่จะเตือนภัยให้เจ้าของบ้าน      มีอยู่คืนหนึ่ง มันได้ยเิสียง
คนย่ าใบไม้ดังกรอบเเกรบ    เสียงนั้นดังเเผ่วเบามาจากบริเวณ
ใกล้รั้วบ้าน   ถึงเเม้มันจะไม่เห็นว่าเป็นใคร    มันก็ส่งเสียงเห่า
ค ารามขู่ไว้อย่างไม่ขาดปาก   เจ้าหัวขโมยจึงได้โยนเนื้อที่ชุบยา
เบ่ือเอาไว้  เข้ามาในรั้ว เพ่ือหวังให้สุนัขตัวนี้กิน แต่สุนัขเฝูา
บ้านเดินเข้าไปดมๆ เเต่ก็ไม่กินแต่อย่างใด  มันยังคงเห่าต่อไป
จนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วกช็่วยกันจับขโมยเอาไว้ได้ 

 

http://www.nithan.in.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%82%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c
http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/11/87198968719896.jpg
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นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง”สุนัขผู้ซื่อสตัย”์ แล้วตอบค าถาม 

ค าถามที่ 1. ข้อใดคอืลกัษณะนิสยัของสุนัขในเรื่องทีอ่่าน                  1 คะแนน                                          

    1  รู้หน้าท่ี 
    2. มีระเบียบ 
    3. ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
    1.  สุนัขในนิทานมีความขยันในการเห่า 
    2.  สุนัขในนิทานมีเฝ้าบ้านโดยไม่นอนหลับ 
    3.  สุนัขในนิทานไม่ตายเพราะไม่รับของโจร 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. สุนัขที่ดีต้องเห่าเสียงดัง   การสะท้อนและประเมิน 
2. เวลากลางคืนสุนัขจะได้ยินเสียงดีกว่ากลางวัน   การบูรณาการและตีความ 
3. สุนัขเหมือนต ารวจประจ าบ้าน   การบูรณาการและตีความ 
4 สุนัขเห่าเพื่อเตือนภัยให้เจ้าของ   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
5. สุนัขใช้จมูกดมกลิ่น   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  
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ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า แมวท าหน้าที่เฝูาบ้านแทนสุนัข  ได ้ หรือ  ไมไ่ด ้ 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 
                     ได ้                                                 ไม่ได ้
                                                           
            
 
 
 
 
                      ตอบว่าได้  เพราะ   
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
                       ตอบว่าไม่ได้ เพราะ  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
1.ให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพหน้าข้อความท่ีเลือก ตามความคิดของนักเรียน  เพียง 1 ความคิด 
 

                     ความคิดเห็นคล้อยตาม   
 
      

                             ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 

  
  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)       -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

สัตว์เลีย้งทุกตัวมีประโยชน์ 
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 แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  สถานการณ์ที่ 3 

ค าถามที่ 1. ข้อใดคอืลกัษณะนิสยัของสุนัขในเรื่องทีอ่่าน                  1 คะแนน                                          
 1  รู้หน้าท่ี 
 2. มีระเบียบ 
 3. ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
 1.  สุนัขในนิทานมีความขยันในการเห่า 
 2.  สุนัขในนิทานมีเฝ้าบ้านโดยไม่นอนหลับ 
 3.  สุนัขในนิทานไม่ตายเพราะไม่รับของโจร 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. สุนัขที่ดีต้องเห่าเสียงดัง   การสะท้อนและประเมิน 
2. เวลากลางคืนสุนัขจะได้ยินเสียงดีกว่ากลางวัน   การบูรณาการและตีความ 
3. สุนัขเหมือนต ารวจประจ าบ้าน   การบูรณาการและตีความ 
4 สุนัขเห่าเพื่อเตือนภัยให้เจ้าของ   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
5. สุนัขใช้จมูกดมกลิ่น   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  
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ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า แมวท าหน้าที่เฝูาบ้านแทนสุนัข  ได ้ หรือ  ไมไ่ด ้ 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 
                     ได ้                                                 ไม่ได ้
                                                           
            
 
 
 
 
                      ตอบว่าได้  เพราะ   
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
                       ตอบว่าไม่ได้ เพราะ  แมวไม่มีก าลังมากพอ,แมวชอบเที่ยวไม่อยู่ติด
บ้าน,แมวชอบนอน 
 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
1.ให้นักเรียนเลือกระบายสีภาพหน้าข้อความท่ีเลือก ตามความคิดของนักเรยีน  เพียง 1 ความคิด 
 

                     ความคิดเห็นคล้อยตาม   
 
      

                             ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

 
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.  สัตว์เลี้ยงทุกตัวท าหน้าที่เป็นเพื่อนของเราได้  1.สัตว์เลี้ยงบางตัวก็ท าร้ายเราได้ 
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

สัตว์เลีย้งทุกตัวมี

ประโยชน์ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

สถานการณ์ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-uanxupFpiK0/UQ9CLP-A07I/AAAAAAAAT2E/FtIKR8moY3U/s1600/Wallpaper+cartoon12.jpg
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ตอบค าถามสิงโต 

 

สิงโตเจ้าปุาถามเเกะว่า  “ลมหายใจของขา้มีกลิ่นเป็นอย่างไร
บ้าง”เมื่อเเกะดมเเล้วจึงได้ตอบออกไปตามตรงว่า  “เหม็นมากเลย
นะเจ้าปุา”  สิงโตได้ยินดังน้ันจึงโกรธมากจึงจับเเกะกินเสีย เเล้วก็
เรียกหมาปุาเข้ามาถามค าถามเดียวกัน   หมาปุาเห็นว่าแกะถูกจับ
กินเพราะอะไรจึงตอบออกไปว่า “ไม่มีกลิ่นเลยท่านเจ้าปุา”   
ค าตอบของหมาปุาที่ตอบออกมาท าให้สิงโตโกรธ จึงจับหมาปุากิน
เสีย เพราะสิงโตคิดว่าหมาปุาเอาเเต่ประจบ ไม่มีความจริงใจกับตน  
ต่อมาสิงโตเรียกสุนัขจิ้งจอกเข้ามาถามบ้าง สุนัขจิ้งจอกจึงตอบ
ออกไปว่า“วันน้ีข้าเป็นหวัด จมูกของข้าคงดมอะไรไม่ได้กลิ่นหรอก
ท่าน” สิงโตเห็นว่าสุนัขจิ้งจอกพูดมีเหตุผลจึงปล่อยตัวไป 

 นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง “ตอบค าถามสิงโต”แล้วตอบค าถาม 

http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/11/content1122552163703.jpg
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ค าถามที่ 1. นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า.........                                           1 คะแนน                                          
   1  ท าดีได้ดี 
   2. ถ้าไม่รู้ความจริงอย่าพูด 
   3. ปัญญาท าให้เอาตัวรอด 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
   1.  สิงโตเชื่อสุนัขจิ้งจอก 
   2.  สิงโตกินแกะก่อนหมาป่า 
   3.  สิงโตไม่ชอบหมาป่า 
 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. แกะพูดความจริง   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. หมาป่าพูดไม่จริงจึงตาย   การสะท้อนและประเมิน 
3. สุนัขจิ้งจอกฉลาดกว่าหมาป่า   การบูรณาการและตีความ 
4 สิงโตไม่ยอมรับความจริง   การบูรณาการและตีความ 
5. สิงโตไท่กินสุนัขจิ้งจอก   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ    
ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 

- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  
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ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า  สิงโตท าถูกหรอืผิด 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 

                     ถูก                                                       

                             ผิด 
 
ตอบว่าถูก  เพราะ    
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
ตอบว่าผิด เพราะ  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2     ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อที่เลือกทีส่อดคล้องสมเหตุสมผล 1 ข้อ     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

๑. ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบภาพหน้าข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน   
เพียง 1 ความคิด 
 

                   ความคิดเห็นคล้อยตาม        
  

                         ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

คดิก่อนพูดดีกว่าพูด

ก่อนคดิ 
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แนวการตอบ 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สถานการณ์ที่ 4 

ค าถามที่ 1. นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า.........                                           1 คะแนน                                          
 1  ท าดีได้ดี 
 2. ถ้าไม่รู้ความจริงอย่าพูด 
 3. ปัญญาท าให้เอาตัวรอด 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
 1.  สิงโตเชื่อสุนัขจิ้งจอก 
 2.  สิงโตกินแกะก่อนหมาป่า 
 3.  สิงโตไม่ชอบหมาป่า 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. แกะพูดความจริง   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. หมาป่าพูดไม่จริงจึงตาย   การสะท้อนและประเมิน 
3. สุนัขจิ้งจอกฉลาดกว่าหมาป่า   การบูรณาการและตีความ 
4 สิงโตไม่ยอมรับความจริง   การบูรณาการและตีความ 
5. สิงโตไท่กินสุนัขจิ้งจอก   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
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- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  
ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า  สิงโตท าถูกหรือผิด 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 

 

                     ถูก                                                       

-                              ผิด 
 
 
ตอบว่าถูก  เพราะ   หมาปุาพูดโกหก 
 
ตอบว่าผิด เพราะ  สิงโตฆ่าแกะที่ไม่ได้ท าผดิ  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  
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ค าถามที่ 5                                                                                                   
 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  
1.ให้นักเรียนเลือกระบายสี  ข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน  เพียง 1 ความคิด 
 

              ความคิดเห็นคล้อยตาม        
  

                   ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ถ้าเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม จะท าให้พ้นภัยได้ 1  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

คดิก่อนพูดดีกว่าพูดก่อนคดิ 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สถานการณ์ที่ 5 
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สองสาวใช้กับไก่ 

                                       

       มีหญิงสาว 2 คนท างานเป็นสาวรับใช้อยู่ในบ้านหลัง
หนึ่ง   เเม่เฒ่าเจ้าของบ้านมักจะตื่นขึ้นมาปลุกสาวรับใช้ทั้ง

สอง ตอนใกล้รุ่งของทุกๆวันเมื่อไก่ขันขึ้น    สองสาวรับใช้จึง
คิดขึ้นมาได้ว่า “ไก่ขันเมื่อใดเป็นตื่นมาปลุกเราทุกที”  สองสาว

รับใช้บ่นอย่างไม่พอใจเเละคิดว่า ไก่ตัวนั้นเป็นต้นเหตุท าให้
พวกตนไม่ได้นอนหลับกันอย่างสบายๆ ตอนใกล้รุ่ง    สองสาว
รับใช้จึงช่วยกันเอาไก่ตัวนั้นไปฆ่าทิ้งเสีย แต่เมื่อไม่มีไก่คอยขัน
ปลุกตอนรุ่งสางเสียแล้ว  เเมเ่ฒ่าจึงมักที่จะคอยตื่นขึ้นกลางดึก
เสมอ เพราะกลัวว่าตนจะนอนตื่นสาย   สองสาวรับใช้จึงต้อง
ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาท างานตั้งเเต่ตอนกลางดึก ไม่ได้นอนหลับ

อย่างสบายๆเหมือนอย่างที่พวกเธอหวังเอาไว้ 

 

http://www.nithan.in.th/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88
http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/11/imgsize3.jpg
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นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง “สองสาวใช้กับไก่”แล้วตอบค าถาม 

ค าถามที่ 1. นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า.........                                           1 คะแนน                                          
    1  ท าดีได้ดี 
    2. ท าผิดต้องยอมรับผิด 
    3. ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 
  
 
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีข้อใดถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
    1.  สาวใช้อายุมากกว่าเจ้าของบ้าน 
    2.  สาวใช้ต้องท างานก่อนไก่ขัน 
    3.  สาวใช้ต้องท างานตอนดึกเพราะไม่มีไก่ 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. สาวใช้ฆ่าไก่เพราะไก่ขันเสียงดัง   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. ผู้เฒ่าใช้เสียงไก่เป็นนาฬิกาปลุก   การสะท้อนและประเมิน 
3. ไก่ท าให้สาวใช้ท างานเหมื่อยน้อยลง   การบูรณาการและตีความ 
4 ถ้าสาวใช้หาไก่ตัวใหม่มาแทนตัวท่ีตายสาวใช้จะไม่ต้อง

ท างานตอนดึก 
  การสะท้อนและประเมิน 

5. เมื่อไม่มีไก่เจ้าของบ้านตื่นกลัวตื่นสาย   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     

- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ    
ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 

- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  
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ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า  สาวใช้ฆ่าไก่เพราะไมอ่ยากท างาน  ใช่หรือไม่ 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 

                      ใช่      
 
                                 
               
                                                         
                                                       ไม่ใช่ 
 
 
ตอบว่าใช ่ เพราะ    
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
ตอบว่าไม่ใช่ เพราะ   
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  
 

http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

๑. ให้นักเรียนเลือกวงกลมรอบภาพหน้าข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน   
          เพียง 1 ความคิด 
 

                          ความคิดเห็นคล้อยตาม        
  

                       ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
ความคิดคล้อยตาม ความคิดโต้แย้ง 

  
  
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

 

ถ้าได้ยนิเสียงไก่ขนัแสดงว่าเป็น 

เวลาเช้า 

http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
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แนวการตอบ 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ( PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   สถานการณ์ที่ 5 

…………………………………….. 

ค าถามที่ 1. นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า.........                                           1 คะแนน                                          
 1  ท าดีได้ดี 
 2. ท าผิดต้องยอมรับผิด 
 3. ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 
  
ค าถามที่ 2. ข้อใดต่อไปน้ีข้อใดถูกต้อง  
                                                                                               1 คะแนน    
 1.  สาวใช้อายุมากกว่าเจ้าของบ้าน 
 2.  สาวใช้ต้องท างานก่อนไก่ขัน 
 3.  สาวใช้ต้องท างานตอนดึกเพราะไม่มีไก่ 
 
ค าถามที่ 3. จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความตอ่ไปน้ี ข้อใด เป็นความจริง และขอ้ใด ไม่
เป็นความจริง   
      ข้อความ  เป็นจริง  จงเขียนเครือ่งหมายกากบาท    ลงในช่อง  “ใช”่ 
      ข้อความ  ไมเ่ป็นจริง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ในช่อง    “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ กลยุทธก์ารอ่าน   
1. สาวใช้ฆ่าไก่เพราะไก่ขันเสียงดัง   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
2. ผู้เฒ่าใช้เสียงไก่เป็นนาฬิกาปลุก   การสะท้อนและประเมิน 
3. ไก่ท าให้สาวใช้ท างานเหมื่อยน้อยลง   การบูรณาการและตีความ 
4 ถ้าสาวใช้หาไก่ตัวใหม่มาแทนตัวท่ีตายสาวใช้จะไม่ต้อง

ท างานตอนดึก 
  การสะท้อนและประเมิน 

5. เมื่อไม่มีไก่เจ้าของบ้านตื่นกลัวตื่นสาย   การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
คะแนนเต็ม   5  คะแนน     
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- การให้คะแนน ต้องตอบให้ได้อย่างน้อย 3   ข้อ   ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ได้คะแนน 
- ตอบถูก  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน  

ค าถามที่ 4.     นักเรยีน คิดว่า  สาวใช้ฆ่าไก่เพราะไมอ่ยากท างาน  ใช่หรือไม่ 
                    ให้ระบายสีในรูปหน้าค าที่เลือก 
 

       ใช่                                                       

              ไม่ใช่ 
 
ตอบว่าใช ่ เพราะ   เสยีงไก่ปลุกเจ้าของบ้านให้เรียกสาวใช้มาท างาน  
 
ตอบว่าไม่ใช่ เพราะ   
............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3    คะแนน  ดังนี ้

1     ถ้าตอบว่า  ใช่  หรือ       ไม่ใช่   ได้ 1 คะแนน 
2    ถ้าอธิบายเหตุผลประกอบข้อทีเ่ลอืกที่สอดคล้องสมเหตุสมผล 1 ขอ้     
       ได้  2 คะแนน  

http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
http://www.google.co.th/url?q=http://petraclipart.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:farm-animals&catid=13:animals&Itemid=156&sa=U&ei=KSE_VfWlA4OfuQSWlYCADQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEMXE0QowfjpKRkcUXsAOf2hXoSaQ
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ค าถามที่ 5                                                                                                   

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกบัค าพูดข้างต้น    ท าไมจงึคิดเช่นนั้น     ใช้เหตุผลประกอบค าอธิบาย  

๑.  ให้นักเรียนเลือกระบายสี  ข้อความข้างล่างนี้ ตามความคิดของนักเรียน  เพียง 1 ความคิด 
 

                   ความคิดเห็นคล้อยตาม        
  

                           ความคิดเห็นโต้แย้ง         
 

2.ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จ านวน 1 ข้อ ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นจากการเลือกในข้อ 1  
 

ความคิดคล้อยตาม ความคิดโต้แย้ง 
1. ไก่จะขันตอนเช้า 1  บางครั้งไก่บางตัวจะขันเวลาอ่ืน 
  
 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 3   คะแนน  ดังนี้ 
(ข้อ 1)    ถ้าตอบว่า  ความคิดเห็นคล้อยตาม   หรือ ความคิดเห็นโต้แย้ง  หรือ  ความคิดเห็นคล้อย
ตามและโตแ้ย้ง  ได้ 1 คะแนน 
(ข้อ 2)   -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตาม  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 
               -  ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง  ท่ีสมเหตุสมผล   ได้ข้อละ  2 คะแนน 

ถ้าได้ยนิเสียงไก่ขนัแสดงว่า

เป็นเวลาเช้า 

http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
http://www.google.co.th/url?q=http://my.dek-d.com/chaki110/blog/?blog_id=10093265&sa=U&ei=kSI_VdzrEsy4uATimoGQCQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNFwd0RKCKlXzHn6RIqXAZmYf8BF0w
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสือ่สารได้ตามแนว PISA 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สถานการณ์ที่ 6 
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จันทร์เจ้า 

 

  
 

 
 

 

"จันทร์เจ้าขา         ดิฉันถามข่าว  

พระจันทร์โศกเศร้า   ดิฉันเป็นทุกข์  

พระจันทร์เป็นสุข  ดิฉันสบาย  

พระจันทร์เดือนหงาย  ดิฉันเทีย่วเล่น  

    เดือนมืดไม่เห็น        ดิฉันนอนเสีย"   

แสดงความมีน้้าใจ 

บทร้องเล่นนี้ มักร้องเลน่กันกลางนอกชาน หรือกลางลาน เวลาเดือนหงาย 

          บทร้องเล่น ของเด็กไทยในวันวาน 

Posted by เฮียสุข 
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ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 

1. เดือนหงาย  
2. พระจันทร์ 
3. การถามทุกข์สุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. พระจันทร์   เดือนมืด     เด็กๆ ถามข่าว 
2. พระจันทร์   เดือนหงาย  เด็กๆ เท่ียวเล่น 
3. พระจันทร์   โศกเศร้า     เด็กๆ เข้านอน 
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ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. บทร้องจันทร์เจ้า ร้องขอเพื่อให้เดือนหงาย   
2. บทร้องจันทร์เจ้า มักจะร้องในวันส้าคัญต่างๆ   
3. บทร้องจันทร์เจ้า มักจะร้องเวลาเดือนหงาย    
4. บทร้อง “พระจันทร์เจ้าขา ดิฉันถามข่าว”  แสดงถึงความมีน้้าใจ   
5. บทร้องจันทร์เจ้า เหมาะส้าหรับการร้องเล่นล้าพังผู้เดียว   
   

 
 

 

ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น  คืนเดือนหงาย ท้าให้ผู้คนมีความสุขใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                                           

                             ใช่             ไม่ใช่ 

เหตุผล  
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
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ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น  เห็นด้วย             ความคดิเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน

ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

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

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

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

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

คืนนี ้พระจันทร์มืดจงัเลย ฉัน

เศร้า    ใจเหลือเกิน 
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แนวการตอบ  สถานการณ์ที ่6 
 

ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 

1. เดือนหงาย  
2. พระจันทร์ 
3. การถามทุกข์สุข 

 
 
 
 
 ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. พระจันทร์   เดือนมืด     เด็กๆ ถามข่าว 
2. พระจันทร์   เดือนหงาย  เด็กๆ เท่ียวเล่น 
3. พระจันทร์   โศกเศร้า     เด็กๆ เข้านอน 
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ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. บทร้องจันทร์เจ้า ร้องขอเพื่อให้เดือนหงาย   
2. บทร้องจันทร์เจ้า มักจะร้องในวันส้าคัญต่างๆ   
3. บทร้องจันทร์เจ้า มักจะร้องเวลาเดือนหงาย    
4. บทร้อง “พระจันทร์เจ้าขา ดิฉันถามข่าว”  แสดงถึงความมีน้้าใจ   
5. บทร้องจันทร์เจ้า เหมาะส้าหรับการร้องเล่นล้าพังผู้เดียว   

 

 ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น  คืนเดือนหงาย ท าให้ผู้คนมีความสุข  ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

 

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

 

                                                 ไม่ใช่ 

 

เหตุผล  ......เพราะ คืนเดือนหงายจะมีแสงส่องสว่าง นวลตา ไม่ร้อน ท้าให้เด็กๆ ออกมาจับกลุ่มกัน 
เล่นกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข 

 

ใช ่
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ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค้าพูดข้างต้น  ท้าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค้าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท้าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
ความคิดเห็น  เห็นด้วย             ความคิดเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
3. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ้านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน

ข้อ 1 
ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1. คืนพระจันทร์มืด เด็กๆ ไม่ได้ออกมา
เล่นกับเพื่อนๆ 

2. คืนพระจันทร์มืด มีผลให้จิตใจเศร้า
หมอง 

1. ....................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
2. ....................................................... 
     ....................................................... 

 
 
 
 
 

คืนนี้ พระจันทร์มืดจังเลย  
ฉันเศร้า    ใจเหลือเกิน 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

สถานการณ์ที่ 7 
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ฝนตกฟ้าร้อง  
 

  
 

 

                                                             

 

 

 

     "ฝนตกฟ้าร้อง      

น้ านองท่วมบ้าน 

              กบเขียดวิ่งพลา่น   

                              แมลงเมา่บินไขว้"  

 
 

บทร้องเล่นนี้ มักร้องเล่นกัน เมื่อฝนตก ไปไหนไม่ได้ ก็ร้องเล่นตามสิ่งแวดล้อม 

         บทร้องเล่น ของเด็กไทยในวันวาน 

Posted by เฮียสุข 
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ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนีผู้้เขียนตอ้งการน้าเสนอเกี่ยวกับเรือ่งใด 

1. ฝนตกน้้าท่วม 
2. กบ เขียดวิ่งพล่าน  
3. ธรรมชาติเมือ่ยามฝนตก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปน้ีกล่าว  ไมถู่กต้อง 

1. น้้านอง คอืลักษณะทีม่นี้้าขังเต็มพื้นที่ 
2. แมงเม่าจะออกมาบินทกุครั้ง ที่ฝนตกฟา้ร้อง 
3. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”มักจะร้องเล่นตามสิ่งแวดล้อม 
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ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
จากสถานการณ์ขา้งต้น ข้อความต่อไปน้ีเป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง 
ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเครือ่งหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
ข้อความ  ไมเ่ป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. น้้านอง คอืลักษณะทีม่นี้้าขังเต็มพื้นที่   
2. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”กล่าวถึงธรรมชาติ     
3. แมงเม่าจะออกมาบินทกุครั้ง ที่ฝนตกฟา้ร้อง   
4. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”มักจะร้องเล่นตามสิ่งแวดล้อม   
5. เมื่อมฝีนตกฟ้ารอ้งเด็กๆจะออกมาร้องเล่นกับกบเขียดและแมง

เม่า 
  

   
 

 

ค้าถามที่ 4        4  คะแนน 

 จากสถานการณ์ขา้งต้น กบเขียดและแมงเม่า ท าให้เกิดฝนตกฟ้าร้อง ใช ่หรือไม ่

 ให้เลือกวงกลมลอ้มรอบข้อความ  “ใช”่  “ไม่ใช”่  ที่ก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรือ่งสนับสนุนค้าตอบของนกัเรียน 

                                ใช่       ไม่ใช ่

เหตุผล  
........................................................................................................................................ 
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   ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 

 
 
 
 
  

 

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค้าพูดข้างต้น  ท้าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค้าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท้าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคิดเห็น  เห็นด้วย             ความคิดเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ้านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1.......................................................... 
............................................................. 
............................................................. 
2........................................................... 
............................................................. 
............................................................. 

1........................................................... 
............................................................. 
.............................................................
2........................................................... 
............................................................. 
............................................................. 

กบเขียดและแมงเม่า ชืน่ชอบมาก
เมื่อมีฝนตกฟ้าร้อง 
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แนวการตอบ  สถานการณ์ที ่7 
 
ค าถามที่ 1  
        1  คะแนน 

ถ้อยความนีผู้้เขียนตอ้งการน้าเสนอเกี่ยวกับเรือ่งใด 

1. ฝนตกน้้าท่วม 
2. กบ เขียดวิ่งพล่าน  
3. ธรรมชาติเมือ่ยามฝนตก 

 
 
 ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 

ข้อใดต่อไปน้ีกล่าว  ไมถู่กต้อง 

1. น้้านอง คอืลักษณะทีม่นี้้าขังเต็มพื้นที่ 
2. แมงเม่าจะออกมาบินทกุครั้ง ที่ฝนตกฟา้ร้อง 
3. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”มักจะร้องเล่นตามสิ่งแวดล้อม 
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ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. น้้านอง คอืลักษณะทีม่นี้้าขังเต็มพื้นที่   

2. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”กล่าวถึงธรรมชาติ     

3. แมงเม่าจะออกมาบินทกุครั้ง ที่ฝนตกฟา้ร้อง   

4. บทร้อง“ฝนตกฟ้ารอ้ง”มักจะร้องเล่นตามสิ่งแวดล้อม   

5. เมื่อมฝีนตกฟ้ารอ้งเด็กๆจะออกมาร้องเล่นกับกบเขียดและแมงเมา่   
 

 

ค าถามที่ 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น  กบเขียดและแมงเม่า ท าให้เกิดฝนตกฟ้าร้อง ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช่”   “ไม่ใช่”  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

 

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

 

                               ใช ่       

 

เหตุผล เพราะ ฝนตกเนื่องจากสภาพของภูมิอากาศ มีก้อนเมฆมาก อากาศเย็น 

 

ไม่ใช ่
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ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค้าพูดข้างต้น  ท้าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค้าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท้าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
ความคิดเห็น  เห็นด้วย             ความคิดเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
4. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ้านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน

ข้อ 1 
ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1.  เพราะกบเขียดจะออกมากระโดด
โลดเต้นอย่างร่าเริง 
2.  หลังฝนตก มักจะเห็นแมงเม่า
ออกมาเล่นแสงไฟอยู่เสมอ 

1....................................................... 
..................................................................        
2...............................................................
.................................................................. 

 

กบเขียดและแมงเม่า ชืน่ชอบมาก
เมื่อมีฝนตกฟ้าร้อง 
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แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

สถานการณ์ที่ 8 
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มอญซ่อนผ้า 
 

 
 

“มอญ ซ่อน ผ้า 

ตุ๊กตา อยู่ ข้าง หลัง 

ไว้ โน่น ไว้ นี่ 

ฉัน จะ ตี ก้น เธอ” 
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ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 

1.  เด็กเล่นตุ๊กตา 
2. เด็กเล่นตีก้น 
3. เด็กเล่นซ่อนผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. ตุ๊กตา  ถูกตีก้น 
2. ตุ๊กตา หมายถึงผ้า 
3. ตุ๊กตา  มาเล่นมอญซ่อนผ้า 
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ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มอญซ่อนผ้า เด็กๆ เล่นรวมกันได้หลายคน   
2. มอญซ่อนผ้า สามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง   
3. มอญซ่อนผ้า เหมาะส้าหรับเล่น ในเวลากลางคืน   
4. มอญซ่อนผ้า มีกติกาในการเล่นท่ีส่งเสริมคุณธรรม   
5. มอญซ่อนผ้า เหมาะส้าหรับการเล่นท่ีลานวัดเท่านั้น   

   
 

 

 

ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น  ฉันจะตีก้นเธอ ผู้ที่ตี จะตีอย่างรุนแรง  ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                             

                                 ใช่                           ไม่ใช่ 

เหตุผล  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น  เห็นด้วย             ความคดิเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1. ....................................................... 
.............................................................
2. 
......................................................... 
.......................................................... 

1. ....................................................... 
............................................................. 
2. ....................................................... 
............................................................. 
............................................................. 

การเล่น มอญซ่อนผ้า เหมาะ
ส าหรับเด็กผู้หญิงเล่นเท่าน้ัน 
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............................................................. 

แนวการตอบ  สถานการณ์ที ่8 
 

ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด 

1.  เด็กเล่นตุ๊กตา 
2. เด็กเล่นตีก้น 
3. เด็กเล่นซ่อนผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. ตุ๊กตา  ถูกตีก้น 
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2. ตุ๊กตา หมายถึงผ้า 
3. ตุ๊กตา  มาเล่นมอญซ่อนผ้า 
 

 
 
 
ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มอญซ่อนผ้า เด็กๆ เล่นรวมกันได้หลายคน   
2. มอญซ่อนผ้า สามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง   
3. มอญซ่อนผ้า เหมาะส้าหรับเล่น ในเวลากลางคืน   
4. มอญซ่อนผ้า มีกติกาในการเล่นท่ีส่งเสริมคุณธรรม   
5. มอญซ่อนผ้า เหมาะส้าหรับการเล่นท่ีลานวัดเท่านั้น   

   
 

 

 

ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น  ฉันจะตีก้นเธอ ผู้ที่ตี จะตีอย่างรุนแรง  ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   

ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 
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                                 ใช่                            

เหตุผล  เพราะ  ผู้ถือผ้าจะใช้ผ้าไล่ตีเพื่อนท่ีไม่คอยระวังว่ามีผู้มาวางผ้าไว้  โดยการวิ่งรอบวง ด้วย
ความสนุกสนาน 
 

ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น  เห็นด้วย             ความคดิเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกในข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

ไม่ใช ่

การเล่น มอญซ่อนผ้า เหมาะ
ส าหรับเด็กผู้หญิงเล่นเท่าน้ัน 
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1. ....................................................... 
.............................................................
2. ........................................................ 
............................................................. 
............................................................. 

1. เพราะการเล่นมอญซ่อนผ้า จะเป็นเล่น
พร้อมกับ การร้องเพลง ปรบมือเข้าจังหวะ 
สนุกสนาน เด็กชาย หญิง เล่นร่วมกันได้ 
2. .......................................................... 

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

 

แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

สถานการณ์ที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

จ้ าจี้มะเขือเปราะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
     จ้ าจี้มะเขือเปราะ       กะเทาะหน้าแว่น  
      พายเรืออกแอ่น             กระแท่นต้นกุ่ม  
      สาวๆ หนุ่มๆ                อาบน้ าท่าไหน  
      อาบน้ าท่าวัด                เอาแป้งที่ไหนผัด  
      เอากระจก                   ที่ไหนส่อง    
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                เยี่ยมๆ มองๆ               นกขุนทองร้องฮู้ 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถามที่ 1         1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด 
 
      1.  การแต่งตัว 
              2.  การเดินทางไปวัด 

3. วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

1. จ้้าจี้มะเขือเปราะ เล่นได้กับทุกคนในครอบครัว 
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2. จ้้าจี้มะเขือเปราะ ขณะเล่น จะร้องเพลง ปรบมือ 
3. จ้้าจี้มะเขือเปราะ ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ขณะเล่น  

 
 

 
 
 
 
ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ นิยมเล่นในหมู่เด็กผู้หญิง   
2. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ผู้เล่นจะนั่งล้อมวงเป็นวงกลม   
3. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ผู้เล่น จะจับมือกันเป็นวงกลม   
4. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ จะมีผู้น้า ร้องน้าเพียงคนเดียว   
5. บทร้อง จ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ได้กล่าวถึงการไปท้าบุญของหนุ่มสาว   

    
 

 

 

ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น อาบน้ าท่าวัด เทียบเคียงได้กับการท้าความดี  ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   
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ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                             

                                         ใช่                               ไม่ใช่ 

เหตุผล   
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น  เห็นด้วย             ความคดิเห็น  ไมเ่ห็นด้วย         
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

การเล่น จ้ าจี้มะเขือเปราะ มเีล่น
ทุกภาคของประเทศไทย 
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ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1. ................................................. 
.............................................................
2. 
......................................................... 
.......................................................... 
 

1. .............................................................
.........................................................................  
2.  ................................................................. 
…………………………………………………………….. 

 

แนวการตอบ  สถานการณ์ที ่9 
 

ค าถามที่ 1         1  คะแนน  
ถ้อยความนี้ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด 
 
      1.  การแต่งตัว 
              2.  การเดินทางไปวัด 

         3.  วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2         1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
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1. จ้้าจี้มะเขือเปราะ เล่นได้กับทุกคนในครอบครัว 
2. จ้้าจี้มะเขือเปราะ ขณะเล่น จะร้องเพลง ปรบมือ 
3. จ้้าจี้มะเขือเปราะ ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ขณะเล่น  
 

 
 
 
 
ค าถามที่ 3         5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ นิยมเล่นในหมู่เด็กผู้หญิง   
2. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ผู้เล่นจะนั่งล้อมวงเป็นวงกลม   
3. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ผู้เล่น จะจับมือกันเป็นวงกลม   
4. การเล่นจ้้าจ้ีมะเขือเปราะ จะมีผู้น้า ร้องน้าเพียงคนเดียว   
5. บทร้อง จ้้าจ้ีมะเขือเปราะ ได้กล่าวถึงการไปท้าบุญของหนุ่มสาว   

    
 

 

 

ค้าถามท่ี 4        4  คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น อาบน้ าท่าวัด เทียบเคียงได้กับการท้าความดี  ใช่หรือไม่ 

 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   
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ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                             

                                                                   ไม่ใช่ 

เหตุผล        
    เพราะคนส่วนมาก จะคิดว่า การเข้าวัดท้าบุญ ถือว่าได้ท้าความดี 
ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 

 
 
 
 
  

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น                               ความคิดเหน็    ไม่เห็นดว้ย         
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

การเล่น จ้ าจี้มะเขือเปราะ มเีล่น
ทุกภาคของประเทศไทย 

ใช่ 

เห็นด้วย 
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1. เป็นบทร้องง่ายๆ มีค าคล้องจอง 
สนุกสนาน 

 
2. บทร้อง ใช้ภาษากลาง ท่ีเข้าใจง่าย 

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

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

 
แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

สถานการณ์ที่ 10 
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นกเอี้ยงเลี้ยงควาย 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

          นกเอี้ยง       มาเลี้ยงควายเฒ่า 
ควายกินข้าว      นกเอี้ยงหัวโต 

  หัวโตโต       กิโลห้าบาท   
หัวขาดขาด        กิโลบาทเดียว 



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 1     
  1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด 
 
      1.  ควายกินข้าว 
              2.  นกเอี้ยงหัวโต 

3. นกเอี้ยงเลี้ยงควาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ 2     1  คะแนน 

 
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
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1. นกเอี้ยงเป็นเจ้าของควาย 
2. นกเอี้ยงมาหากินกับควาย 
3. นกเอี้ยงมีหัวโตจึงเลี้ยงควายได้ 

 
 

 
 
 
ค าถามที่ 3      

   5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง  

หรือ  ไม่เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีนกเอี้ยงทุกท่ี ท่ีมีควาย   
2. นกเอี้ยงเลี้ยงดูควายจนแก่เฒ่า    
3. นกเอี้ยงปลูกข้าวไว้ให้ควายกิน   
4. นกเอี้ยงกินอาหารบนหลังควาย   
5. นกเอี้ยงและควายพึ่งพาอาศัยกันและกัน   

    
 

 

 

ค้าถามท่ี 4       4 คะแนน 
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 จากถ้อยความข้างต้น ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต  หมายถึง ถ้าควาย ไปกินข้าว

ในนาของใครแล้ว นกเอี้ยงจะมีโทษ  ใช่หรือไม่ 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                         

                                                                             ใช่                               ไม่ใช่ 

เหตุผล   
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น     เห็นด้วย             ความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วย         
 

นกเอี้ยงกับควายเปรียบเหมือน
เป็นเกลอกัน 



78 
 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

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

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

1......................................................................
................................................................   
2................................................................... 
…………………………………………………………….. 

 

แนวการตอบ  สถานการณ์ที ่10 
 

ค าถามที่ 1       1  คะแนน 
   
ถ้อยความนี้ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด 
 
      1.  ควายกินข้าว 
              2.  นกเอี้ยงหัวโต 

         3.  นกเอี้ยงเลี้ยงควาย 
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ค าถามที่ 2     1  คะแนน 
 
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

1. นกเอี้ยงเป็นเจ้าของควาย 
2. นกเอี้ยงมาหากินกับควาย 
3. นกเอี้ยงมีหัวโตจึงเลี้ยงควายได้ 

 
 

 
ค าถามที่ 3       

  5  คะแนน 
 จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนี้เป็น ความจริง  หรือ  ไม่

เป็นความจริง 
 ข้อความ  เป็นความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย   ในช่อง  “ ใช่ ” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย   ในช่อง  “ ไม่ใช่ ” 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีนกเอี้ยงทุกท่ี ท่ีมีควาย   
2. นกเอี้ยงเลี้ยงดูควายจนแก่เฒ่า    
3. นกเอี้ยงปลูกข้าวไว้ให้ควายกิน   
4. นกเอี้ยงกินอาหารบนหลังควาย   
5. นกเอี้ยงและควายพึ่งพาอาศัยกันและกัน   
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ค้าถามท่ี 4       4 คะแนน 

 จากถ้อยความข้างต้น ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต  หมายถึง ถ้าควาย ไปกินข้าว

ในนาของใครแล้ว นกเอี้ยงจะมีโทษ  ใช่หรือไม่ 
 ให้เลือกวงกลมล้อมรอบข้อความ  “ใช”่   “ไม่ใช”่  ท่ีก้าหนดให้  แล้วบอกเหตุผล   
ให้ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนับสนุนค้าตอบของนักเรียน 

                         

                                                                             ใช่                               ไม่ใช่ 

เหตุผล   
เพราะ หมายความว่า นกเอี้ยงดูแลควายไมด่ี ปล่อยให้ควายไปกินข้าวในนาของคนอื่น 
ค าถามที่  5                                                                       5  คะแนน 
 
 
 
 
  

 

 

 
นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดข้างต้น  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  ให้ใช้เหตุผลประกอบ 
ค าอธิบาย 
1.  ให้นักเรียนเลือกท าเครื่องหมาย  วงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี้เพียง  1  
ข้อความ 
 
ความคดิเห็น                               ความคิดเหน็  ไม่เห็นด้วย         

นกเอี้ยงกับควายเปรียบเหมือน
เป็นเกลอกัน 

ใช่ 

เห็นด้วย 
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ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล  จ านวน  2  ข้อ ท่ีสอดคล้องความคิดการเลือกใน
ข้อ 1 
 

ความคิดเห็น เห็นด้วย ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 

1. นกเอี้ยงไม่ท าร้ายควาย และควายไม่
ท าร้ายนกเอี้ยง 
2. นกเอี้ยงและควายพึ่งพาอาศัยกัน 
นกเอี้ยงกินเห็บบนตัวควาย ควายก็
อาศัยนกเอี้ยง จับตัวเห็บออกให้ 
 

1......................................................................
................................................................   
2................................................................... 
…………………………………………………………….. 
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