Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบการอาน ชุดที่ 1

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับการอาน
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้ มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดทีน่ ักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบการอา นเหล านี้ เปนขอ สอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมิ นของโครงการประเมิ นผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 3

รอยพนสีบนกําแพง
จดหมายสองฉบับนี้เกี่ยวของกับเรื่องรอยพนสีบนกําแพง ที่ไดมาจากอินเทอรเน็ต รอยพนสีบน
กําแพงเปนการวาดภาพ และขีดเขียนบนกําแพงที่ผิดกฎหมาย ใหนักเรียนอางถึงจดหมายทั้งสอง
ฉบับในการตอบคําถามตอไปนี้
ฉันเดือดดาลไปดวยความโกรธที่เห็นกําแพงโรงเรียนตอง
ถูกทําความสะอาดและทาสีใหมถึงสี่ครั้งเพื่อลบรอยพนสี
บนกําแพง การสรางสรรเปนสิ่งที่นาชมเชยก็จริงอยู แต
มนุษยควรจะหาวิธีการแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคม
เดือดรอนและสูญเสียคาใชจายเพิ่มโดยไมจําเปน

ไมตองพูดกันเรื่องรสนิยม ทุกวันนี้สังคมเต็มไปดวยการ
สื่อสารและการโฆษณา ตามถนนมีแตตราของบริษัท ชื่อ
หางราน โปสเตอรขนาดมหึมา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยอมรับ
ไดใชไหม ใช สวนใหญยอมรับกันได แลวรอยพนสีบน
กําแพงละ ยอมรับกันไดไหม บางคนก็บอกวาได บางคน
ทําไมคุณชอบทําลายชื่อเสียงของคนวัยรุนหนุมสาวดวยการ ก็บอกวาไมได
ไปพนสีบนกําแพง ซึ่งเปนขอหาม ศิลปนมืออาชีพนะ
ใครเปนคนจายคาพนสีบนกําแพง ในที่สุดใครเปนคนจาย
เขาไมแขวนงานของเขาตามขางถนนหรอก จริงไหม
คาโฆษณา ใชผูบริโภคไงละ
แตเขาจะหาเงินและชื่อเสียงโดยการแสดงนิทรรศการ
คนที่เอาแผนปายโฆษณามาเที่ยวแปะละ เคยขออนุญาต
ผลงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
ไหม ก็ไมเคย พวกพนสีบนกําแพงทําเชนนั้นบางได
ในความเห็นของฉัน ไมวาจะเปนตัวตึก รั้ว มานั่งใน
สวนสาธารณะ ตางก็ถูกออกแบบมาอยางมีศิลปะใน
ตัวเองแลวทั้งนั้น มันนาเสียดายที่จะไปทําลายงาน
สถาปตยกรรมนี้เสีย ดวยรอยพนสี และยิ่งกวานั้น วิธนี ี้
ยังทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศอีกดวย จริงๆ นะ
ฉันไมเขาใจเลยวาทําไมศิลปนอาชญากรรมเหลานี้จะรูสึก
เดือดรอนเมื่อเห็นวา “งานศิลปะ" ของพวกเขาถูกลางออก
ครั้งแลวครั้งเลา
เกวลิน

ไหม มันไมใชแตเรื่องของการบอกชื่อของตัวเอง–ชื่อแกง
และผลงานศิลปะชิ้นใหญๆ ตามขางถนน
ลองนึกถึง ผาลายทาง และลายตาหมากรุก ที่มีขายตาม
รานเมื่อสองสามปกอน และลายเสื้อผาของนักเลนสกี ทั้ง
ลายและสีของผาเหลานี้ก็ถูกขโมยมาจากลายที่ตกแตงไว
อยางสวยงามบนกําแพงคอนกรีตตามขางถนนนั่นเอง
ตลกดีที่ลวดลายเหลานี้เปนที่ยอมรับ และชื่นชม แตรอย
พนสีบนกําแพงซึ่งเปนแบบเดียวกันกลับถูกมองเห็นวา
ทุเรศ
โลกนี้มันชางยากนักสําหรับศิลปน
โสภิตา

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 4

คําถามที่ 1 : รอยพนสีบนกําแพง

R081Q01

จุดประสงคของจดหมายทั้งสองฉบับ เพื่อ
1.
2.
3.
4.

อธิบายวารอยพนสีบนกําแพงคืออะไร
แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง
แสดงใหเห็นความนิยมของรอยพนสีบนกําแพง
บอกผูคนใหรูวาตองใชเงินมากเทาไรในการกําจัดรอยพนสีบนกําแพง
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยงหรือชักจูง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
84.5
90.5
89.1
55.4

การใหคะแนน รอยพนสีบนกําแพง 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. แสดงความคิดเห็นตอรอยพนสีบนกําแพง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 2 : รอยพนสีบนกําแพง

R081Q05 – 0 1 9

ทําไมโสภิตาจึงอางถึงการโฆษณา
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยงหรือชักจูง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

% ตอบถูก
42.2
60.2
57.8
43.2

หนา 5

การใหคะแนน รอยพนสีบนกําแพง 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่มีการเปรียบเทียบระหวางรอยพนสีบนกําแพงกับการโฆษณา คําตอบตรงกับ
แนวคิดที่วา การโฆษณาเปนรอยพนสีบนกําแพงที่ถูกกฎหมาย
ตัวอยางคําตอบ













หรือ:

เพื่อใหเราเห็นวาภาพโฆษณาก็เหมือนๆ กับรอยพนสีบนกําแพง
บางคนบอกวาภาพโฆษณาก็นาเกลียดเหมือนภาพพนสีบนกําแพงเหมือนกัน
เธอบอกวา การโฆษณาเปนเพียงรอยพนบนกําแพงที่ถูกกฎหมาย
หลอนคิดวาการโฆษณาก็เหมือนกับการพนสีบนกําแพง
เพราะวาพวกนั้นไมไดขออนุญาตติดตั้งปาย [การเปรียบเทียบคลายๆ วาการโฆษณาและการพนสี
บนกําแพงก็เหมือนกัน]
เพราะวาการโฆษณาถูกนําเขามาสูส ังคมโดยไมไดรับอนุญาต เชนเดียวกับรอยพนสีบนกําแพง
เพราะวาปายโฆษณาก็เหมือนกับรอยพนสี [เปนคําตอบนอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม รูความเหมือน
โดยไมไดขยายความวาเหมือนอยางไร]
เพราะวามันก็เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงผลงาน
เพราะวาผูโฆษณาติดปายโฆษณาบนผนัง ดังนั้นเธอจึงคิดวามันเหมือนการพนสีบนกําแพงเชนกัน
เพราะวามันอยูบนกําแพงเหมือนกัน
เพราะวามันดูดี หรือดูนาเกลียดก็พอๆ กัน
เธออางถึงการโฆษณาเพราะมันเปนที่ยอมรับ ซึ่งตางจากการพนสีบนกําแพง [แสดงความเหมือนกัน
ระหวางรอยพนสี และการโฆษณา โดยบอกความตางกันของเจตคติที่มีตอทั้งสองสิ่ง]

คําตอบที่อา งถึงการโฆษณาเปนกลยุทธของการพิทักษหรือปกปองการพนสีบนกําแพง เชน
 เพื่อวาในที่สุดการพนสีบนกําแพงจะไดรับการยอมรับวาถูกตองเชนกัน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหเหตุผลไมพอเพียง หรือ คลุมเครือเกินไป เชน
 เปนวิธีที่เสนอทัศนะของตัวเธอเอง
 มันเปนกลยุทธ

หรือ:

 เพราะวาเธอตองการพูดถึงวาตัวอยางหนึ่ง
 ตราของบริษัทหรือชื่อราน

แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของเนื้อหาที่ใหมา เปนคําตอบทีเ่ ปนไปไมได หรือ
ไมเกี่ยวของ เชน





เธออธิบายถึงรอยพนสี
เพราะคนทั่วไประบายสีบนตัวเอง
รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง
เพราะวาการพนสีเปนการโฆษณาสําหรับคนบางคนหรือกลุมคนบางกลุม [เปรียบเทียบไปในทางที่
ไมถูกตอง เชน รอยพนสีเปนการโฆษณาอยางหนึ่ง]

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 6

คําถามที่ 3 : รอยพนสีบนกําแพง
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นักเรียนเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด จงอธิบายโดยใชคําพูดของนักเรียนเอง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : การโตแยงหรือชักจูง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
71.1
71.9
73.6
50.3

การใหคะแนน รอยพนสีบนกําแพง 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่อธิบายความเห็นของตนเองโดยการอาง เนื้อหาของจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือ
ทั้งสองฉบับ อาจอางถึงจุดยืนทั่วไปของผูเขียนจดหมาย (เชน เห็นดวยหรือคัดคาน) หรือ
อางถึงรายละเอียดของการถกเถียงโตแยงกัน การตีความขอโตแยงของผูเขียนตอง
สมเหตุสมผล คําอธิบายอาจจะทําในรูปของปรับคําพูดในเนื้อหาที่ตรงกันนั้นๆ เสียใหม แต
ไมใชลอกมาจากเนื้อเรื่องทั้งประโยคโดยไมมีการปรับเปลี่ยนหรือเติมแตงเลย
 ฉันเห็นดวยกับเกวลิน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเปนการทําลายสิ่งที่มีคุณคา
 เกวลิน เพราะฉันตอตานการพนสีบนกําแพง [เปนคําตอบที่นอยที่สุดที่จะไดคะแนนเต็ม]
 โสภิตา ฉันคิดวาเปนการปากวาตาขยิบในการตอวาศิลปนพนสีบนกําแพง เพราะมีการลอกเลียน
นําไปออกแบบทํารายไดเปนลาน
 ฉันคอนขางจะเห็นดวยกับทั้งคู การพนสีบนกําแพงนาจะผิดกฎหมายในที่สาธารณะ แตคนพวกนี้
นาจะมีโอกาสแสดงผลงานของเขาในที่อื่นๆ
 ของโสภิตา เพราะเธอหวงใยเกี่ยวกับศิลปะ
 ฉันเห็นดวยกับทั้งสองคน การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งไมดี แตการโฆษณาก็พอกัน ดังนั้นฉันจะไม
กลาวอะไรที่เปนเหมือนปากวาตาขยิบ
 เกวลิน เพราะฉันไมชอบรอยพนสีบนกําแพงเชนกัน แตฉันเขาใจจุดยืนของโสภิตาที่เธอไมตองการ
ตําหนิพวกเขาที่ทําในสิ่งที่เขาเชื่อมั่น
 ของเกวลิน เพราะวามันนาเสียดายที่จะทําลายชื่อเสียงของคนรุนหนุมสาวในสิ่งที่ไรสาระ [กรณีนี้
คอนขางหมิ่นเหม เนื่องจากมีการอางเนื้อหาโดยตรง แตพอรับได เพราะมีคําอธิบายอื่นๆ ดวย
เชนกัน]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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 โสภิตา เปนความจริงวา รูปแบบและสีที่ปรากฏในรานนั้นลอกเลียนมาจากรอยพนสี และไดรับการ
ยอมรับจากคนทั่วไปที่เห็นวาการพนสีบนกําแพงนั้นนาเกลียด [คําอธิบาย เปนการรวมความ
คิดเห็นจากเนื้อหา แตมีสวนที่แสดงวามีความเขาใจเปนอยางดี]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบที่ใหขอคิดเห็นของตนเองโดยคัดลอกเนื้อหาของจดหมายฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ
 เกวลิน เพราะฉันเห็นดวยวามนุษยควรจะหาวิธกี ารแสดงออกที่ไมตองทําใหสังคมเดือดรอนและ
สูญเสียคาใชจายเพิ่ม
 เกวลิน ทําไมชอบทําลายชื่อเสียงของคนวัยรุนหนุมสาว

หรือ:

ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือ คลุมเครือเกินไป
 ของโสภิตา เพราะฉันคิดวาจดหมายของเกวลินไมไดชวยสนับสนุนขออภิปรายของหลอนอยางมี
เหตุผล (โสภิตาเปรียบเทียบขอโตแยงของเธอกับการโฆษณา ฯลฯ) [รูปแบบการตอบ หรือ
คุณภาพของการโตแยง]
 เกวลิน เพราะเธอใหรายละเอียดมากกวา [รูปแบบการตอบ หรือคุณภาพของการโตแยง]
 ฉันเห็นดวยกับเกวลิน [ไมมีการสนับสนุนความเห็น]
 ของเกวลิน เพราะฉันเชื่อสิ่งที่เธอกําลังพูด [ไมมีการสนับสนุนความเห็น]
 ทั้งคู เพราะวาฉันพอจะเขาใจวาเกวลินมีพื้นฐานจากที่ไหน แตโสภิตาก็ถูก [ไมมีการสนับสนุน
ความเห็น]

หรือ: แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่เปนไปไมได หรือ ไมเกี่ยวของ
 ฉันเห็นดวยอยางมากกับเกวลิน ดูเหมือนโสภิตาไมแนใจในสิ่งที่เธอคิด
 ของเกวลิน เพราะเธอคิดวาบางคนมีพรสวรรค [แปลความหมายของคําโตแยงของเกวลินผิด]

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 4 : รอยพนสีบนกําแพง
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เราอาจพูดถึง สิ่งทีจ่ ดหมายพูดถึง (เนื้อหาของจดหมาย)
เราอาจพูดถึง วิธีการเขียนจดหมาย (ลักษณะการเขียน)
ถาไมคํานึงถึงวานักเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับจดหมายฉบับใด ในความคิดของนักเรียน คิดวา
จดหมายฉบับใด ดีกวากัน ใหอธิบายโดยอางถึงวิธีการเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : การโตแยงหรือชักจูง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
54.7
48.1
59.0
28.3

การใหคะแนน รอยพนสีบนกําแพง 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่อธิบายความคิดเห็นโดยอางถึงลักษณะการเขียน หรือรูปแบบของจดหมายฉบับใด
ฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ อางเกณฑ เชน ลักษณะการเขียน โครงสรางของการโตแยง การ
โตแยง การโนมนาว ระดับ การแสดงจุดยืนของตน กลยุทธการโนมนาวผูฟง การใชคํา
เชน “ขอโตแยงที่ดีกวา” ตองมีสาระประกอบที่หนักแนน (หมายเหตุ คําวา “นาสนใจ”
“อานงาย” “ชัดเจน” ถือวาไมพอเพียง) เชน
 ของเกวลิน เธอใหแงคิดหลายดานเพื่อการพิจารณา และเธอยังพูดถึงการที่รอยพนสีทําลาย
สิ่งแวดลอม ซึ่งฉันคิดวาสําคัญมาก
 จดหมายของเกวลินมีผลมาก เพราะเธอพูดกับศิลปนที่พนสีบนกําแพงโดยตรง
 ฉันคิดวา จดหมายของเกวลินดีกวาอีกฉบับหนึ่ง ฉันคิดวาโสภิตาคอนขางลําเอียง
 ฉันคิดวาโสภิตาอภิปรายแรงเกินไป แตของเกวลินมีการเรียบเรียงสละสลวยกวา
 โสภิตา เพราะเธอไมไดจําเพาะเจาะจงวาใคร [อธิบายความเห็นของเขา/เธอ ในเชิงคุณภาพของ
เนื้อหา เปนคําอธิบายที่ดี เมื่อแปลความหมายวา “ไมไดโจมตีใคร”]
 ฉันชอบจดหมายของเกวลิน เธอเสนอความคิดเห็นออกมาไดอยางโดดเดน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ตัดสินในแงของการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับจุดยืนของผูเขียน หรือดัดแปลงขอความใน
เนื้อหาหรือติติงดานเนื้อหา
 เกวลิน ฉันเห็นดวยกับทุกสิ่งที่เธอพูด
 จดหมายของเกวลินดีกวา การพนสีบนกําแพงเปนสิ่งที่สิ้นเปลือง และไมมีประโยชนเหมือนที่เธอพูด
 โสภิตา เพราะทุกสิ่งที่เธอพูดสําคัญทั้งนั้น

หรือ:

ตอบโดยไมอธิบายเหตุผลอยางพอเพียง
 จดหมายของโสภิตาดีที่สุด
 จดหมายของโสภิตาอานงาย
 เกวลินมีขอโตแยงที่ดกี วา

หรือ:

แสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา และตอบอยางไมเปนเหตุเปนผลหรือไมเกี่ยวของ
 เกวลินเขียนไดดีกวา เธออธิบายปญหาเปนขั้นตอน และบนพื้นฐานของขอมูลของเธอ เธอสรุปได
อยางเปนเหตุเปนผล
 โสภิตา เพราะวาเธอรักษาจุดยืนของเธอตั้งแตตนจนจบ

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 9

อาวุธวิทยาศาสตรของตํารวจ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

มีฆาตกรรมเกิดขึ้น แตผูตอง
สงสัยปฏิเสธหมดทุกขอหา เขา
อางวาไมรูจักเหยื่อผูเคราะหราย
เขาบอกวาไมเคยรูจักผูตายมา
กอน ไมเคยเขาใกล ไมเคยแตะ
ตอง… ตํารวจและผูพิพากษาเชื่อ
วาเขาไมไดพูดความจริงแตจะ
พิสูจนไดอยางไร

ณ สถานที่เกิดเหตุ นักสืบไดรวบรวม
หลักฐานทุกชิ้นเทาที่จะเก็บได เชน เสนใย
ผา เสนผม รอยนิ้วมือ กนบุหรี…
่ เสนผมสี
แดงสองสามเสนบนเสื้อนอกของเหยื่อ
ผูเคราะหราย มองดูคลายเสนผมของผู
ตองสงสัย ถาเราสามารถพิสูจนไดวา เสน
ผมพวกนี้เปนของผูตองสงสัยแลว คงจะใช
เปนหลักฐานแสดงไดวาเขาเคยพบกับ
ผูตายมากอนหนานี้
แตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ผูเชี่ยวชาญเริ่มงานโดยการตรวจสอบเซลล
รากผมที่พบบนศพ และเซลลเม็ดเลือดของ
ผูตองสงสัย ซึ่งภายในนิวเคลียสของเซลล
แตละเซลลในรางกายคนเราจะมี DNA มัน
คืออะไร? DNA มีรูปรางคลายสรอยคอที่
ทําจากสรอยมุกสองเสนทีบ่ ิดไขวกันเปน
เกลียว ลองนึกภาพวา

มุกเหลานี้มีสี่สีตางกัน และแตละสีมีจํานวน
เปนหลายพันเม็ดนี้ (ซึ่งรวมกันเปนหนวย
ถายทอดพันธุกรรมหรือยีน) ถูกรอยเรียง
เขาดวยกันเปนลําดับเฉพาะตัว ลักษณะ
การเรียงตัวกันของ DNA ในรางกายของ
คนหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเซลล
ไมวาจะเปนเซลลรากผม เซลลจากนิ้วมือ
ในตับ ในทองหรือในเม็ดเลือด แตรูปแบบ
การเรียงตัวในแตละคนจะตางกัน เนื่องจาก
มุกที่มารอยเรียงมีจํานวนมาก จึงมีโอกาส
นอยมากที่คนสองคนจะมี DNA เหมือนกัน
ยกเวนฝาแฝดที่เกิดจากไขใบ
เดียวกัน เอกลักษณของแตละคนนี้เองทํา
ให DNA เปนเหมือนบัตรประจําตัวทาง
พันธุกรรม
ดวยเหตุนี้นักพันธุกรรมศาสตร จึงสามารถ
เปรียบเทียบบัตรประจําตัวทางพันธุกรรม
ของผูตองสงสัย (ซึ่งตรวจจากเลือดของเขา)

กับของเสนผมสีแดงที่พบ ถาบัตรประจําตัว
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน ก็จะรูวาที่จริง
ผูตองสงสัยเคยเขาใกลเหยื่อที่เขาอางวา
ไมเคยพบกันมากอน
เพียงหลักฐานชิ้นเดียว
กรณีการทารุณกรรมทางเพศ การฆาตกรรม
การโจรกรรม หรืออาชญากรรม อื่นๆ ตํารวจ
จะใชวิธีหาพยานหลักฐานจากการวิเคราะห
ทางพันธุกรรมมากขึ้นทุกที เพื่อพยายามหา
หลักฐานการสัมผัสระหวางคนสองคน
ระหวางวัตถุสองสิ่ง หรือระหวางบุคคลกับวัตถุ
การพิสูจนไดวามีการสัมผัสกันเชนนี้ เปน
ประโยชนมากตอการสืบสวนหาหลักฐาน แต
มันก็เปนเพียงหลักฐานอยางหนึ่งในจํานวน
หลายๆ อยางเทานั้น ไมใชวาจะสามารถ
พิสูจนถึงการฆาตกรรมไดเสมอไป
แอน เวอรเซลเลส

หนา 10

คนเราประกอบดวยเซลลนับ
ลานลานเซลล
กลองจุลทรรศนใน
หองปฏิบัติการของ
ตํารวจ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลล
เปนจํานวนมากมายมหาศาล แตละ
เซลลมีขนาดเล็กมาก ตองสองดูดวย
กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูง แต
ละเซลลมีเยื่อหุมเซลลและมีนิวเคลียส
ซึ่งเปนสวนที่พบ DNA

อะไรคือพันธุกรรม?
DNA ประกอบดวยยีนจํานวนมาก
เปรียบเสมือนไขมุกที่รอยเรียงนับพัน
เม็ด กลุมของยีนที่มารวมกันจะแสดง
ลักษณะสายพันธุกรรมประจําตัวของ
แตละบุคคล
บัตรพันธุกรรม ทําไดอยางไร
นักพันธุกรรมศาสตรนําเซลลเพียง
สองสามเซลลจากเสนผมที่พบบนราง
ของเหยื่อผูเคราะหราย หรือจาก
น้ําลายที่ติดอยูที่กนบุหรี่ แลวใสลงใน
สารอยางหนึ่งที่จะสลายสิ่งอื่นๆ รอบ
DNA ใหเหลือแต DNA ของเซลล
และทําอยางเดียวกันนี้กับเซลล
เม็ดเลือดของผูตองสงสัย แลวก็นํา
DNA ไปเตรียมเพื่อวิเคราะห
หลังจากนั้นจะใส DNA ลงในวุนชนิด
พิเศษแลวผานกระแสไฟลงในวุน
ปลอยทิ้งไว 2-3 ชั่วโมง จะเกิดแถบ
คลายรหัสแทง (bar code เปนรหัสที่
ติดอยูกับสิ่งของที่เราซื้อ) ซึ่งจะ
มองเห็นไดดวยแสงจากหลอดไฟ
พิเศษ แลวนํารหัสแทงบน DNA
ของผูตองสงสัยเปรียบเทียบกับของ
เสนผมที่พบบนรางของผูตาย

ใชบทความจากนิตยสารในหนาที่แลว ตอบคําถามขางลาง

คําถามที่ 5 : ตํารวจ

R100Q04

เพื่ออธิบายโครงสรางของ DNA ผูเขียนไดนําไปเปรียบเทียบกับสรอยไขมุก สรอยไขมุกของคนหนึ่ง
กับของอีกคนหนึ่งแตกตางกันอยางไร
1.
2.
3.
4.

ความยาวตางกัน
การเรียงลําดับตางกัน
จํานวนสรอยตางกัน
สีของมุกตางกัน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : คนคืนสาระ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

การใหคะแนน ตํารวจ 4
คะแนนเต็ม

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 1: ขอ 2. การเรียงลําดับตางกัน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
77.0
66.0
55.0
37.7

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 6 : ตํารวจ

R100Q05

กรอบสี่เหลี่ยมทีม่ ีหัวเรื่องวา “บัตรพันธุกรรม ทําไดอยางไร” มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร
เพื่ออธิบายวา
1.
2.
3.
4.

DNA คืออะไร
รหัสแทงคืออะไร
การวิเคราะหเซลลเพื่อดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร
การพิสูจนถึงการฆาตกรรมทําไดอยางไร
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

% ตอบถูก
68.8
56.0
65.9
51.0

หนา 11

การใหคะแนน ตํารวจ 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. การวิเคราะหเซลลเพื่อดูรูปแบบของ DNA ทําไดอยางไร
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 7: ตํารวจ

R100Q06

จุดมุงหมายสําคัญของผูเขียนคืออะไร
1.
2.
3.
4.

เพื่อเตือนภัย
เพื่อความบันเทิง
เพื่อใหขอมูล
เพื่อทําใหเห็นคลอยตาม

การใหคะแนน ตํารวจ 6
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. เพื่อใหขอมูล
ไมไดคะแนน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ
ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 12

% ตอบถูก
50.4
85.9
83.9
79.2

คําถามที่ 8: ตํารวจ

R100Q07

ทายสุดของบทนํา (กรอบสีเทากรอบแรก) มีขอความวา: “แตจะพิสูจนไดอยางไร?”
ตามเนื้อหาในเรื่องนี้ ผูทําหนาที่พิสูจนพยายามหาคําตอบของปญหานีโ้ ดยการทําอยางไร
1.
2.
3.
4.

สอบพยานรูเห็น
ทําการวิเคราะหพันธุกรรม
สอบสวนผูตองสงสัยอยางถี่ถวน
ทบทวนผลการสอบสวนใหมทั้งหมดอีกครั้ง

การใหคะแนน ตํารวจ 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. ทําการวิเคราะหพันธุกรรม
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 13

% ตอบถูก
82.4
82.3
89.8
71.8

มาซอนโด
ดวยความละลานตาของสิ่งประดิษฐที่นาพิศวง ชาวเมืองมาซอนโดไมรูดวยซ้ําวาความมหัศจรรย
นั้นเริ่มตนจากตรงไหน พวกเขายอมอดหลับอดนอนทั้งคืนเพื่อจองดูหลอดไฟสีนวล ที่มีกระแสไฟปอนมา
จากเครื่องปนไฟที่ ออรเรเลียโน ทริสเต บรรทุกมากับรถไฟเที่ยวที่สอง และพยายามทน เพือ่ ใหคุนกับ
เสียง ตูม ตูม ของเครื่องประหลาดนั่น ตอมาพวกเขาก็เริ่มไมพอใจกับการชมภาพยนตร ที่เคลื่อนไหว
เหมือนมีชีวิตที่ ดอน บรูโน เครสป พอคาผูร่ํารวยนํามาฉายในโรงฉายที่มีชองขายตั๋วทําเปนหัวสิงโต
เพราะวาตัวละครที่ตายและถูกฝงแลวในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไดเศราโศกและเสียน้ําตาไปอยางมาก
กลับมีชีวิตขึ้นมาและกลายเปนชาวอาหรับในเรื่องใหม ผูชมตองจายเงินสองเซ็นตาโวเปนคาตั๋วเขาชม
เพื่อรวมเสียใจกับความทุกขยากของตัวละคร พวกเขาไมยอมถูกหลอกใหดูของไมจริงอีกตอไป จึงแสดง
ความโกรธดวยการทุบทําลายเกาอี้ ดอน บรูโน เครสป ไดขอรองใหนายกเทศมนตรีชวยประกาศวา
ภาพยนตรเปนเพียงภาพลวงตา ไมควรนํามาเปนอารมณ และไมมีคาควรแกการที่ผูชมจะระเบิดความ
โกรธแคน จากคําชี้แจงที่เตือนสตินี้เองทําใหหลายคนรูสึกวาตนตกเปนเหยื่อของธุรกิจหนังเรจึงตัดสินใจ
ไมดูภาพยนตรอีก เพราะคิดวาตัวเองก็มีความทุกขยากมากเกินกวาที่จะไปรองไหกับสิ่งที่เปนเพียง
ภาพลวงตาเหลานั้น

ขอความขางตนตัดมาจากนวนิยาย ซึ่งสวนหนึ่งของเนื้อเรื่องกลาวถึงรถไฟและไฟฟา ที่เพิ่งนําเขามา
ใช รวมทั้งโรงภาพยนตรที่เพิ่งเปดเปนแหงแรกในเมืองสมมติแหงหนึง่ ชื่อวาเมือง มาซอนโด
จงตอบคําถามตอไปนี้โดยใชเนื้อเรื่องขางบน

R061Q01- 0 1 2 9

คําถามที่ 9: มาซอนโด
ลักษณะอยางใดของภาพยนตร ที่ทําใหคนในเมืองมาซอนโดโกรธแคน

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
61.89

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน มาซอนโด 1
คะแนนเต็ม
รหัส 2: อางถึง ความเปนนิยายของภาพยนตร หรือโดยเฉพาะตัวนักแสดงที่ตายแลวจะปรากฏตัว
ขึ้นมาใหมอีก อาจคัดลอกประโยคที่สามจากเนื้อเรื่องมาโดยตรง (“...เพราะวาตัวละครที่
ตายและถูกฝงแลวในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไดเศราโศกและเสียน้ําตาไปอยางมาก กลับมี
ชีวิตขึ้นมาและกลายเปนชาวอาหรับในเรื่องใหม…”) หรือในขอความสุดทาย (“สิ่งที่เปน
เพียงภาพในจินตนาการเทานั้น”)
คนที่พวกเขาคิดวาตายไปแลวกลับมามีชีวิตอีก
พวกเขาคิดวาภาพยนตรเปนเรื่องจริงแตกลับไมใช
พวกเขาคิดวาคนในภาพยนตรแกลงตาย และพวกเขาถูกหลอกเหมือนคนโง
ตัวละครที่ที่ตายและถูกฝงแลวในภาพยนตรเรื่องหนึ่ง กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกในภาพยนตรเรื่องตอมา
พวกเขาไมเขาใจวาภาพยนตรเปนนวนิยายที่แตงขึ้น
เพราะวานักแสดงที่ตายในภาพยนตรเรื่องกอนกลับมาเปนตัวละครอีกตัวในภาพยนตรเรื่องตอมา
คนดูเลยคิดวาอารมณของพวกเขาถูกปลนเอาไป [สวนเนื้อหาทั้ง 2 และ 1]
 พวกเขาคิดวาตัวเองก็มีความทุกขยากมากเกินกวาที่จะไปรองไหกับสิ่งที่เปนเพียงการแกลงทําของคน
เหลานั้น [แสดงวาเขาใจชัดเจนวา “นวนิยายที่แตงขึ้น” มีผลทําใหคนโกรธแคน แมวาจะเกินไปหนอย]
 เพราะวานักแสดงที่ตายและถูกฝงในภาพยนตรเรื่องกอนกลับมาเปนตัวชาวอาหรับ [ไดคะแนนเต็ม
อยางเฉียดฉิวเพราะมีความเฉพาะเจาะจงมากไป]







ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: อางถึง ความหลอกลวงหรือเลหเหลี่ยม หรือความคาดหวังของผูดูที่ถูกทําลายลง อาจอาง
คําวา “สิ่งหลอกลวง” หรือ “เหยื่อของธุรกิจหนังเร” โดยตรง
พวกเขาคิดวากําลังถูกหลอก
เพราะวาพวกเขารูสึกวาเสียเวลาและอารมณไปอยางไมมีประโยชน
พวกเขารูสึกวาตัวเองตกเปนเหยื่อของธุรกิจหนังเร
พวกเขาจะไมอดทนกับสิ่งหลอกลวงตอไป
เพราะพวกเขาจายเงินสองเซ็นตาโวเปนคาตั๋วเขาชมสิ่งหลอกลวงซึ่งเขาทนไมได [อาจคัดลอก
บางสวนมาจากบรรทัด 7-8 ในเรื่อง ไมไดพูดตรงถึงการหลอกลวงโดยเฉพาะ]
 เพราะพวกเขาไมคิดวาจะเปนอยางนี้ [เปนการพูดถึงการหลอกลวง (ทั่วๆ ไป)]
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ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือไมตรงประเด็น









หรือ:

พวกเขาโกรธ บรูโน เครสป
พวกเขาไมชอบภาพยนตรที่นํามาฉาย
พวกเขาตองการเงินคืน
พวกเขาคิดวาพวกเขาตกเปนเหยื่อ
พวกเขาเปนคนรุนแรง
พวกเขาโง
พวกเขาแสดงความรูสึกของตนเอง
เพราะพวกเขาจายเงินสองเซ็นตาโวแตไมไดสิ่งที่ตองการ [ คําวา “สิ่งที่ตองการ” กวางเกินไป]

แสดงถึง ความไมเขาใจ ในเนื้อหาที่อาน หรือใหคําตอบที่ไมมีเหตุผลหรือที่ไมเกี่ยวของ
 พวกเขารูสึกวาไมควรยุงกับปญหาผูอื่น [ผิด คนเราตองการยุงกับปญหาจริงๆ ของคนอื่น]
 เปนวิธีที่พวกเขาประทวงการเสียเงินโดยเปลาประโยชน
 พวกเขาโกรธที่ตองมาดูคนตายและถูกฝง [อางประโยคที่ทําใหคิดวา “พวกเขาไมชอบเห็นคนตายใน
ภาพยนตร” – เปนการแปลความที่ไมถูก]

รหัส 9: ไมตอบ
R061Q03

คําถามที่ 10: มาซอนโด
ทําไมชาวมาซอนโดจึงตัดสินใจไมกลับไปดูภาพยนตรนั้นอีก
1.
2.
3.
4.

พวกเขาตองการความบันเทิงและหยอนใจ แตพบวาภาพยนตรเปนเรื่องจริงจังและทําใหใจหอเหี่ยว
พวกเขาไมมีเงินคาตั๋ว
พวกเขาตองการเก็บอารมณของตนไวสําหรับสภาพการณในชีวิตจริงของตัวเอง
พวกเขาอยากจะมีอารมณรวม แตพบวาภาพยนตรนาเบื่อ ไมนาเชื่อและมีคุณภาพต่ํา

การใหคะแนน มาซอนโด 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. พวกเขาตองการเก็บอารมณของตน
ไวสําหรับสภาพการณในชีวิตจริงของตัวเอง

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ
ประเทศ
ไทย

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
54.13

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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R061Q04

คําถามที่ 11: มาซอนโด
อะไร คือ “สิ่งที่เปนเพียงภาพลวงตา” ที่กลาวถึงในบรรทัดสุดทาย
1.
2.
3.
4.

ผี
สิ่งที่ประดิษฐขึ้นในงานออกราน
ตัวละครในภาพยนตร
นักแสดง

การใหคะแนน มาซอนโด 4

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. ตัวละครในภาพยนตร
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
81.35

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ
R061Q05- 0 1 9

คําถามที่ 12: มาซอนโด

นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการตัดสินใจของชาวเมืองมาซอนโดเกี่ยวกับคุณคาของภาพยนตร
จงอธิบายคําตอบโดยเปรียบเทียบความรูสึกของนักเรียนกับของชาวเมืองมาซอนโดที่มีตอภาพยนตร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
61.47

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน มาซอนโด 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงเจตคติตอ “ความเปนจริง” และ/หรือ การมีสวนรวมทางอารมณ ในภาพยนตร คําตอบ
ตองตรงกับความคิดที่วาคนในเมืองมาซอนโดกําลังมองหาความเปนจริงในภาพยนตร
เปรียบเทียบระหวางคนมาซอนโด กับประสบการณ/เจตคติของตัวเอง โดยบอกวา
 เมื่อคุณรูวาภาพยนตรไมใชเรื่องจริงก็สามารถใชประโยชนเปนสิ่งที่หลีกหนีจากชีวิตจริงสักระยะ
ไมจําเปนที่เราจะตองเขาไปเกี่ยวของกับชีวิตของตัวละคร
 ขาพเจาเห็นดวย ในโลกนี้มีความทุกขโศกมากพอแลว โดยไมตองสรางมันขึ้นมาอีก
 ไมเห็นดวย คนทั่วไปเขาใจวาเมื่อไปดูภาพยนตสิ่งที่เห็นในจอภาพยนตรไมใชเรื่องจริง
 ไมเหมือนคนในมาซอนโด ฉันอาจเสียน้ําตาระหวางชมภาพยนตร แตก็ลืมมันได เมื่อออกจาก
โรงภาพยนตรแลว
 ฉันเห็นดวยกับพวกเขา ทําไมคนเราตองมาทุกขโศกกับภาพยนตรดวย นี่เปนเหตุผลที่ฉันเลือกมา
ทางวิทยาศาสตรเพราะมันเกี่ยวของกับขอเท็จจริงไมใชเรื่องเพอฝน
 ฉันชอบดูภาพยนตรเพราะวามันทําใหฉันพุงความสนใจไปที่ปญหาของคนอื่น ไมใชของตัวเอง
 มันก็แลวแตสถานการณ ถาภาพยนตรไมไดเรื่อง ฉันก็อยากเดินออกมา แตถามันดีเราก็ติดกับอยูในนั้น
และไมสนใจวามันจะเปนเรื่องจริงหรือไม
 ไมเห็นดวย ฉันชอบภาพยนตรเพื่อความสนุกสนาน
 เห็นดวย ภาพยนตรเปนเพียงเรื่องสมมติ มันดีตรงที่เราไดเห็นคนมาแสดงออกชีวิต
 ไม เหตุการณในภาพยนตรโดยทั่วๆ ไปเปนเรื่องที่เกินจริง
 ฉันไมเห็นดวยกับปฏิกิริยาของพวกเขา เพราะวาภาพยนตรเปนเพียงรูปแบบของความบันเทิงหนึ่ง
และไมใชสิ่งที่จริงจัง อยางไรก็ตามคนในมาซอนโดไมรูดังนั้น ฉันจึงเขาใจวาพวกเขารูสึกอยางไร

หรือ:

อางถึงบริบทดานสังคม ประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน ในรูปของการเปรียบเทียบสิ่งที่
คุนเคยกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประสบการณทางสังคม คําตอบตองตรงกับ
ความคิดที่วาคนในมาซอนโดกําลังมองหาความเปนจริงในภาพยนตร อาจเปรียบเทียบ
ระหวางมาซอนโด และประสบการณ/เจตคติสวนตัวของนักเรียนเอง
 คนในมาซอนโดเปนพวกคิดงายๆ และโตตอบดวยอารมณ ขาพเจาและคนสวนมากสมัยนี้เปนพวกที่
คิดรอบคอบซับซอนกวา
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 พวกเขาเริ่มดูภาพยนตรจากจุดที่ผิด พวกเขาไมเขาใจวานี่ไมใชขาว แตเปนสิ่งบันเทิง จากมุมมองจุดนี้
ทําใหปฏิกิริยาของพวกเขาเปนสิ่งที่เขาใจได ภาพยนตรควรเปนสิ่งสําหรับดูเลนเพื่อความบันเทิง และ
นี่คือประเด็นของพวกเขา
 ภาพยนตรไมทําใหคนสมัยนี้ไมเดือดรอนเปนทุกข
 ใช ฉันเห็นดวย ถาฉันเปนคนหนึ่งในพวกเขา เพราะเขาไมเคยเห็นมากอน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือกวางเกิน
 ฉันเหมือนพวกมาซอนโด เพราะวาฉันมักคิดวาภาพยนตรเปนสิ่งที่เสียเวลา
 ฉันรักภาพยนตร ฉันไมเขาใจปฏิกิริยาของพวกเขาเลย

หรือ:

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 ใช ดูเหมือนวาภาพยนตรแทนที่เปนสิ่งที่ดูไดงายและเพื่อหยอนใจ กลับกลายเปนสิ่งที่จริงจังและทําให
เกิดอารมณ ภาพยนตรเปนความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง เปนวิธีที่เราจะลืมปญหาในชีวิตจริงและเพื่อการ
หัวเราะสนุกสนาน คนในมาซอนโดผิดหวังเพราะภาพยนตรที่ชมแลวไมไดชวยใหผอนคลาย แตกลับ
ทําใหหนักหนวงและพวกเขาตองการสิ่งที่จะชวยใหความสนุกสนาน [สวนแรกๆ ของคําตอบไมตรง
ประเด็น สวนสุดทายบอกถึงความเขาใจผิดในเนื้อเรื่อง]
 ไม มันควรแพงกวานี้ และมีที่วางถวย มีขาวโพดคั่ว โคกเย็นๆ และอมยิ้ม พนักสําหรับวางมือควรจะ
ยกได มีที่วางเทา เสียงรอบทิศ [อาจตอบใหตลก หรือไมก็เขาใจความหมายของเนื้อเรื่องผิด]
 ทุกวันนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการทําลายขาวของในโรงภาพยนตร [คําตอบมุงที่พฤติกรรมมากกวาเจตคติ]
 เดี๋ยวนี้เรามีโรงภาพยนตรที่ดีกวา [ไมตรงคําถาม]
 ใช เพราะวาภาพยนตรไมสนุก และอาจทําใหประสาทเสีย [เขาใจคําถามผิด]

รหัส 9: ไมตอบ
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แผนผังหองสมุด
ทางออก
วารสาร

หนังสือเด็ก

นวนิยาย

นวนิยาย

หนังสือ
ภาษาอื่นๆ
ซีดี และ
อินเทอรเน็ต
เครื่องถายเอกสาร
ประชาสัมพันธตอบคําถาม
กลองรับความคิดเห็น ที่ยืมหนังสือออก
ที่คืนหนังสือ
หนังสือใหม
ทางเขา
ของเลน

หนังสือวัยรุน

ทางออก

นวนิยาย

หนังสืออางอิง

หองน้ํา

หนังสือพิมพ

วิชาการ
999
วิชาการ
900
วิชาการ
800
วิชาการ
700
วิชาการ
600
วิชาการ
500
วิชาการ
400
วิชาการ
300
วิชาการ
200
วิชาการ
100
วิชาการ
000

000

หนังสืออางอิง

999

วารสาร

หนังสืออางอิง

หนังสือพูดได

ทางออก

หนังสือภาพ

ใชแผนผังหองสมุดตอบคําถามขางลาง

คําถามที่ 13: หองสมุด

R091Q05 – 0 1 9

จากแผนผังของหองสมุดในหนาที่แลว จงวงกลมรอบสถานที่ที่ทานคิดวาสามารถหา นวนิยายภาษา
ฝรั่งเศสไดพบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
31.52

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน หองสมุด 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: วงลอมรอบคําวา “หนังสือภาษาอื่นๆ” หรือวงลอมรอบกลุมของเสน (ชั้นหนังสือ) ที่อยูใกล
กับคําดังกลาว

[ไมตองสนใจสวนที่ขีดฆาทิ้ง]
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ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ รวมถึงการวงลอมรอบสวนอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของดวย

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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R091Q06

คําถามที่ 14: หองสมุด
ระยะทางที่ใกลที่สุดจากทางเขาไปถึงที่เก็บหนังสือพิมพตองผานอะไร
1.
2.
3.
4.

แผนกวารสาร
ที่ยืมหนังสือออก
แผนกหนังสืออางอิง
มุมหนังสือเด็ก

การใหคะแนน หองสมุด 6

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. ที่ยืมหนังสือออก
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
75.45

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

R091Q07A

คําถามที่ 15: หองสมุด
หนังสือใหมวางอยูที่ไหน
1.
2.
3.
4.

ในสวนนวนิยาย
ในสวนวิชาการ
ใกลทางเขา
ใกลโตะประชาสัมพันธ

การใหคะแนน หองสมุด 7A
หมายเหตุ: คําตอบที่ถูกตอง คือ ขอ 3. “ใกลทางเขา” คําถามนี้ใชเปนเพียงขอมูลประกอบเทานั้น
และจะไมนําไปคิดเปนคะแนนของนักเรียน คําตอบขอนี้จะถูกนําไปพิจารณารวมกับ
คําตอบในคําถามที่ 7B
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คําถามที่ 16: หองสมุด
จงอธิบายวาทําไมสวนนี้จึงถูกเลือกเปนที่วางหนังสือใหม

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การสะทอนและประเมิน
โครงสรางขอเขียน : การพรรณา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
71.82

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน หองสมุด 7B
คะแนนเต็ม
รหัส 2: ตอบคําถามกอนหนานี้ถูก (R091Q07A) ใหคําอธิบายที่ตรงกันกับคําตอบ “ใกลทางเขา”







หรือ:

ใหคนเห็นไดทันทีเมื่อเดินเขามา
มันอยูคนละสวนจากหนังสืออื่นๆ และหาไดงาย
เพื่อวาคนจะไดมองเห็นกอนอื่น [แสดงความเขาใจวาหนังสือใหมอยูใกลทางเขา]
เพื่อที่จะมองเห็นชัดเจน
เพื่อที่จะมองเห็นไดงาย และไมถูกบังโดยชั้นหนังสือตางๆ จนตองคนหา
อยูบนทางที่ตองผานเวลาเดินไปที่สวนนวนิยาย

ตอบคําถามที่แลวถูก (R091Q07A) และใหคําอธิบายที่แสดงวาเขาใจในความสัมพันธระหวาง
ที่ไวหนังสือใหมกับสวนของหองสมุดอื่นๆ ที่ไมใชทางเขา
 เพื่อใหเด็กๆ มีโอกาสเลนเมื่อผูใหญดูหนังสือ [รูวาหนังสือใหมอยูใกลกับสวนของเลน]
 เมื่อคนมาคืนหนังสือเขาก็จะมองเห็นหนังสือใหมๆ

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ตอบคําถามที่แลวไมถูก (R091Q07A) ใหคําอธิบายทีต่ รงกับที่ตอบในขอที่แลว
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A: ในสวนนวนิยาย] เพราะวานี่เปนสวนของหองสมุดที่คนสวนมาก
ใช ดังนั้นพวกเขาจะไดเห็นหนังสือใหม
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A: ใกลโตะประชาสัมพันธ] เพราะวามันอยูใกลโตะประชาสัมพันธ
บรรณารักษสามารถตอบคําถามที่เกี่ยวของได
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หนา 24

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน ไมวาจะตอบคําถามที่แลวถูกหรือผิดก็ตาม
 เพราะวาเปนที่ที่ดีที่สุด
 มันอยูใกลกับทางเขาดวย [บอกวาหนังสือใหมอยูที่ไหน โดยไมใหคําอธิบาย]
 หนังสือใหมอยูใกลกับกลองแสดงความคิดเห็น [บอกวาหนังสือใหมอยูที่ไหน โดยไมใหคําอธิบาย]

หรือ:

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ ไมวา
จะตอบคําถามที่แลวถูกหรือผิดก็ตาม
 เพื่อวาใครๆ จะไดสังเกตเห็นเมื่อมองไปที่หนังสือพิมพ [ไมถูกตอง – แสดงหนังสือใหมอยูใกล
หนังสือพิมพ]
 เพราะวาไมมีที่อื่นที่จะวาง [ไมสมเหตุสมผล]
 บางคนชอบอานหนังสือใหม [ตอบไมตรงที่ถาม]
 [ตอบคําถามขอที่แลว R091Q07A: ในสวนนวนิยาย] เพื่อวาจะหาไดงาย [ตอบไมตรงกับคําตอบในขอ
ที่แลว R091Q07A]

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 25

ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต

การแจงเตือนการแพถั่วลิสง
ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว
วันที่แจงเตือน : 4 กุมภาพันธ
ชื่อผูผลิต: บริษัท ไฟนฟูดส จํากัด
ขอมูลผลิตภัณฑ: ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 125 กรัม
(ควรบริโภคกอน 18 มิถุนายน และ ควรบริโภคกอน 1 กรกฎาคม)
รายละเอียด: ขนมปงกรอบบางอยางในรุนการผลิตเหลานี้ อาจ
มีชิ้นสวนของถั่วลิสงผสมอยู แตไมแจงไวในรายการสวนผสม
คนที่แพถั่วไมควรรับประทานขนมปงกรอบนี้
การปฏิบัตขิ องผูบริโภค : ถาทานซื้อขนมปงกรอบนี้ไป ทาน
สามารถนํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพื่อรับเงินคืนไดเต็มจํานวน
หรือโทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800 034 241

ปายประกาศขางบนติดอยูในซุปเปอรมารเก็ต
ใชปายประกาศเพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R401Q02

คําถามที่ 17: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต
จุดประสงคของปายประกาศนี้คืออะไร
1.
2.
3.
4.

เพื่อโฆษณาขนมปงกรอบไสครีมมะนาว
เพื่อบอกประชาชนวาขนมปงกรอบผลิตเมื่อใด
เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมปงกรอบ
เพื่ออธิบายวาจะซื้อขนมปงกรอบไสครีมมะนาวไดที่ไหน
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 26

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําเตือน/คําสั่ง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
74.69

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมปงกรอบ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
R401Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 18: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต
บริษัททีท่ ําขนมปงกรอบชื่อบริษัทอะไร

...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : คําเตือน/คําสั่ง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอไมเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
95.96

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ระบุชื่อผูผลิตไดอยางถูกตอง
 ไฟนฟูดส
 บริษทั ไฟนฟูดส จํากัด

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 27

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 ผูผลิต
 ใครก็ไดบางคน
 บริษัท

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 ครีมมะนาว
 ซุปเปอรมารเก็ต
 คนทําขนมปง

รหัส 9: ไมตอบ
R401Q04

คําถามที่ 19: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต
จุดประสงคของสวนที่เปนรายละเอียดในปายประกาศคืออะไร
1.
2.
3.
4.

เพื่อโฆษณาขนมปงกรอบชนิดตางๆ
เพื่อแจงเรื่องของแถมพิเศษที่มากับขนมปงกรอบ
เพื่อบอกสวนผสมของขนมปงกรอบ
เพื่ออธิบายวามีอะไรผิดปกติในขนมปงกรอบ

การใหคะแนน ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 4
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําเตือน/คําสั่ง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

รหัส 1: ขอ 4. เพื่ออธิบายวามีอะไรผิดปกติในขนมปงกรอบ
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
49.69

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 28

R401Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 20: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต
นักเรียนจะทําอยางไร ถานักเรียนซื้อขนมปงกรอบเหลานี้มาแลว

...........................................................................................................................................
ทําไมจึงทําเชนนั้น
ใหใชขอมูลจากเรื่องเพื่อสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การสะทอนและประเมิน
โครงสรางขอเขียน : คําเตือน/คําสั่ง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนือ่ งกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
74.22

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 5
หมายเหตุการใหคะแนน: ใหรหัสคําตอบเปนขอเดียว ในคําแนะนําการใหรหัสดานลาง 5A คือ
สวนแรก 5B คือสวนที่สอง
คะแนนเต็ม
รหัส 1: 5A: ใหคําตอบทีส่ อดคลองกับความเขาใจวาสามารถนําขนมปงไปคืนรานเพื่อรับเงินคืนได
อาจอางถึงการกินขนมปงกรอบ ไมกินขนมปงกรอบ คืนหรือกําจัดขนมปงดวยวิธีอื่นๆ และ
5B: ใหคําตอบทีส่ อดคลองกับเนื้อเรื่องและคําตอบขอ 5A ตองสอดคลองกับความคิดที่วา
ถั่วลิสงสามารถทําใหเปนอันตรายได
 (5A)
ขอเงินคืน
(5B)
ปายบอกใหทําอยางนั้น
ฉันแพถั่วลิสง
เขาทําบางอยางผิดพลาด
อาจมีบางอยาง (อยางอื่น) ผิดพลาด
ฉันไมชอบถั่วลิสง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 29

 (5A)
โยนทิ้งไป
(5B)
ฉันแพถั่วลิสง
อาจมีบางอยางผิดพลาด
 (5A)
กินมัน
(5B)
ถั่วลิสงไมเปนอันตรายสําหรับฉัน
ฉันไมไดแพถั่วลิสง
ฉันชอบถั่วลิสง
 (5A)
ใหเพื่อนในหองเรียน
(5B)
เธอไมไดแพถั่วลิสง
 (5A)
ไมตองทําอะไร
(5B)
ฉันไมไดแพถั่วลิสง
ฉันไมอยากรําคาญกับการกลับไปที่ราน

5A: ยกประโยคหรือถอดความจากสวนทีเ่ หมาะสมของเนื้อเรื่องไดโดยไมอธิบายเพิ่มเติม
(หมายถึงเนื้อเรื่องบอกวาคุณตองทําอะไรและไมจําเปนตองมีคําอธิบายเพิ่มเติม)
5B: ไมตอบ
 (5A) นํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพื่อรับเงินคืนไดเต็มจํานวน หรือโทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800
034 241
(5B) (ไมตอบ)
 (5A) นํามาคืน ณ ที่ที่ทานซื้อ เพื่อรับเงินคืนไดเต็มจํานวน
 (5B) (ไมตอบ)
 (5A) โทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800 034 241
(5B) (ไมตอบ)
 (5A) โทรสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
(5B) (ไมตอบ)

5A: ไมตอบ และ 5B: ใหคําอธิบายวาไมตองทําอะไร ตองสอดคลองกับความคิดที่วาถั่วลิสง
สามารถทําใหเปนอันตรายได
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 30

 (5A) (ไมตอบ)
(5B) ฉันไมไดแพถั่วลิสง
 (5A) (ไมตอบ)
(5B) ฉันไมอยากรําคาญกับการกลับไปที่ราน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 (5A) ฉันไมรู
(5B) มันอาจมีถั่วลิสงปนอยู
 (5A) กิน
(5B) มันอาจเปนอันที่มีถั่วลิสง

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 (5A) (ไมตอบ)
(5B) เอามันมาตรวจหาถั่วลิสง
 (5A) กิน
(5B) มันดูดีพอที่จะกินได
 (5A) เอาไปใหใครสักคน
(5B) ไมเปนไร
 (5A) (ไมตอบ)
(5B) ฉันแพถั่วถั่วลิสง
 (5A) (ไมตอบ)
(5B) ถั่วถั่วลิสงเปนอันตรายได
 (5A) โยนทิ้งไป
(5B) มันเลยวันหมดอายุมาแลว

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 31

R401Q06 – 0 1 9

คําถามที่ 21: ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต
ทําไมในปายประกาศจึงมีวันที่ “ควรบริโภคกอน” อยูดวย

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําเตือน/คําสั่ง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
4.38

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ปายประกาศในซุปเปอรมารเก็ต 6
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงขอเท็จจริงวา วันที่ควรบริโภคกอนเปนตัวชี้วาขนมปงกรอบในรุนการผลิตใดที่ไดรับ
ผลกระทบ
 เพื่อระบุรุน
 เพือ่ ที่คุณจะไดรูวาหอไหนมีถั่วลิสง

ไมไดคะแนน
รหัส 0: อางถึงเวลาที่ควรกินขนมปงกรอบ





เพราะมันคือเวลาที่คุณควรกิน
เพื่อบอกคุณวาขนมปงกรอบควรกินเมื่อใด
เพื่อที่คุณจะไดไมเก็บไวนานเกินไป
เพื่อบอกคุณวามันหมดอายุเมื่อใด

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 มันคือวันที่

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 เพื่อที่คุณจะรูวาเมื่อใดที่ปายประกาศจะไมมีผล

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 32

ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน
ไมมีผลิตภัณฑใดที่สามารถใชแทนเลือดมนุษยได
อยางสมบูรณ ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงไมมีอะไรมา
ชดเชยไดและจําเปนสําหรับการชวยชีวิต
ในฝรั่งเศส แตละปมผี ูปวย 500,000 คน ไดรับ
ประโยชนจากการถายเลือด
อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว
(กระบอกฉีดยา สายยาง ถุงใสเลือด)
ไมมีความเสี่ยงใดๆ ในการใหเลือดของคุณ
การบริจาคโลหิต:

เปนรูปแบบของการบริจาคทีร่ ูจักกันดีที่สุด และใชเวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ถุงความจุ 450 มิลลิลิตร ถูกเก็บไปพรอมกับตัวอยางอีกเล็กนอยสําหรับทดสอบและตรวจสอบ
- ผูชายสามารถบริจาคโลหิตไดปละ 5 ครั้ง ผูหญิงปละ 3 ครั้ง
- ผูบริจาคตองมีอายุตั้งแต 18 ถึง 65 ป
จําเปนตองเวนระยะอยางนอย 8 สัปดาหระหวางการบริจาคโลหิตแตละครั้ง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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“ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” ในหนาที่แลวมาจากเว็บไซตของฝรั่งเศส
จงใช “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” เพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R429Q11

คําถามที่ 22: ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต
จุดประสงคหลักของ “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” คืออะไร
1.
2.
3.
4.

เพื่อกระตุนใหคนบริจาคโลหิต
เพื่อบรรยายความเสี่ยงของการบริจาคโลหิต
เพื่ออธิบายวาคุณสามารถบริจาคโลหิตไดที่ไหนบาง
เพื่อพิสูจนวาคนจํานวนมากบริจาคโลหิตเปนประจํา

การใหคะแนน ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 11
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

รหัส 1: ขอ 1. เพื่อกระตุนใหคนบริจาคโลหิต

ประเทศ
ไทย

ไมไดคะแนน

% ตอบถูก
68.26

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

R429Q08 – 0 1 9

คําถามที่ 23: ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต

ผูหญิงอายุ 18 ป ที่บริจาคโลหิตไปแลว 2 ครั้งใน 12 เดือนที่ผานมา และตองการบริจาคโลหิตอีกครั้ง
ตาม “ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต” มีเงื่อนไขอะไรที่จะยอมใหเธอบริจาคโลหิตไดอีกครั้ง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
55.12

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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การใหคะแนน ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 8
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ระบุวาตองมีเวลาผานมาแลวเพียงพอหลังจากการบริจาคครั้งสุดทาย
 ขึ้นอยูกับวาตั้งแตเธอบริจาคครั้งสุดทายผานมา 8 สัปดาหแลวหรือยัง
 เธอสามารถบริจาคไดถาผานมานานพอไมเชนนั้นก็ไมได

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 เวลา

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 ถาเธออายุถึงก็บริจาคได
 ตราบเทาที่เธอไมไดบริจาคโลหิตหลายครั้งจนเกินไปในปนี้ เธอบริจาคได

รหัส 9: ไมตอบ
R429Q09

คําถามที่ 24: ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต
เนื้อเรื่องกลาววา: “อุปกรณที่ใชเจาะเลือดผานการฆาเชื้อและใชครั้งเดียว…”
ทําไมเนื้อเรื่องจึงใสขอมูลนี้เขาไปดวย
1.
2.
3.
4.

เพื่อย้ําใหคุณแนใจวาการบริจาคโลหิตปลอดภัย
เพื่อเนนวาการบริจาคโลหิตเปนสิ่งจําเปน
เพื่ออธิบายการนําโลหิตของคุณไปใช
เพื่อใหรายละเอียดของการทดสอบและตรวจสอบ

การใหคะแนน ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต 9

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. เพื่อย้ําใหคุณแนใจวาการบริจาคโลหิตปลอดภัย
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
90.63

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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รถไฟใตดิน
ทิศเหนือ

ริมอาว

ถนนวงแหวนรอบเมือง

สะพานหิน
คลองประปา

ศาลากลาง

หอคอย

โรงพยาบาล

อนุสาวรีย
ประตูตะวันออก
โรงละคร

เซ็นทรัล

ริมน้ํา
ธนาคาร

สวนสัตว
พิพิธภัณฑ

รัฐสภา

สามัคคี

ลินคอลน
ซาโต

ยอดเนิน

ตลาดสด

ไอสไตน

โรงกาซ

ศูนยการคา

แมนเดลลา

ทุงหญา

ถนนพระราม

เสรีภาพ

ซุมประตู

สาย 1
สาย 2
สาย 3
สาย 4
สาย 5

อิสรภาพ

มหาวิทยาลัย

เงิน

สวนสาธารณะ

มรกต

ปาไม

เพชร

ถนนวงแหวนรอบเมือง

สุดตะวันตก

ปราสาท

ทาเรือ

ทาเรือเกา

โนเบล
ลี
ซาคารอฟ

ฝง ใต

รถเมลระหวางเมือง
รถไฟระหวางเมือง
สายที่อยูในระหวางการกอสราง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0 2123 4567
www.metrotransit.or.th

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1
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“รถไฟใตดิน” ในหนาที่ผานมาใหขอมูลเกี่ยวกับระบบรถไฟใตดิน
ใช “รถไฟใตดิน” เพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R464Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 25: รถไฟใตดิน

จากสถานีรถไฟใตดินสถานีใด ที่นักเรียนสามารถขึ้นทั้งรถเมลระหวางเมืองและรถไฟระหวางเมืองได
....................................................................

การใหคะแนน รถไฟใตดิน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงสถานีเซ็นทรัลโดยตรง อาจกลาวถึงสายรถไฟใตดินได
 สถานีเซ็นทรัล
 เซ็นทรัล
 เซ็นทรัล (ประตูตะวันออก)
 เซ็นทรัล (สาย 1)

ไมไดคะแนน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณนา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

 ที่สถานี
 หอคอย
 สาย 1

% ตอบถูก
73.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

R464Q02

คําถามที่ 26: รถไฟใตดนิ

ถานักเรียนอยูที่สถานีสวนสัตวและตองการไปที่สถานีสะพานหิน นักเรียนตองเปลี่ยนขบวนที่สถานีใด
1.
2.
3.
4.

ศาลากลาง
ริมน้ํา
ริมอาว
ทาเรือเกา

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 37

การใหคะแนน รถไฟใตดิน 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. ทาเรือเกา
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณนา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
65.45

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอ มูล
ของประเทศอื่น

R464Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 27: รถไฟใตดิน

บางสถานี เชน สถานีสุดตะวันตก สถานีสวนสัตว และสถานีอิสรภาพ มีการแรเงาสีเทาลอมรอบสถานี
การแรเงาแสดงวาสถานีเหลานี้คืออะไร
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การสะทอนและประเมิน
โครงสรางขอเขียน : การพรรณนา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
49.09

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน รถไฟใตดิน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงความจริงที่วาสถานีเหลานี้เปนสถานีสุดทายหรือเริ่มตนของแตละสาย
 สุดสาย
 สถานีปลายทาง

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 คุณสามารถขึ้นรถเมลไดที่นั่น [เปนไปได แตไมใชเปนสิ่งที่การแรเงาแสดงใหเห็น]
 พวกมันเปนสถานีที่พลุกพลานที่สุด
 พวกมันเปนสถานีที่ใหญที่สุด

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 38

R464Q04 – 0 1 2 9

คําถามที่ 28: รถไฟใตดิน

นักเรียนตองการหาเสนทางสั้นที่สุดเพื่อเดินทางดวยรถไฟใตดินจากสถานีซาโตไปยังสถานีปาไม
จงเขียนเสนทางที่นักเรียนจะใชเดินทางลงในแผนที่

การใหคะแนน รถไฟใตดิน 4
คะแนนเต็ม
รหัส 2: เขียนเสนทางแสดงดังภาพจําลองดานลาง:

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณนา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
45.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: เขียนเสนทางแสดงดังภาพจําลองดานลาง:

ไมไดคะแนน
รหัส 0:

คําตอบอื่นๆ

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 39

R464Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 29: รถไฟใตดิน

นักเรียนจะหาขอมูลเกี่ยวกับระบบรถไฟใตดินเพิ่มเติมจากที่แสดงไวในหนารถไฟใตดินไดอยางไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การพรรณนา
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
60.3

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน รถไฟใตดิน 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: กลาวถึงหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูทางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในกลองขอความใต
แผนที่ หรือ ทั้งสองอยาง
 ฉันจะโทรไปที่หมายเลข 0 2123 4567 หรือฉันจะลองเขาไปดูในเว็บไซต www.metrotransit.or.th
 โทรไปที่ 0 2123 4567
 www.metrotransit.or.th
 ใชเบอรโทรศัพทที่อยูในกลองขอความ
 โทรศัพท
 โทรถามพวกเขา
 ที่อยูเว็บไซต

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 ติดตอพวกเขา [กวางเกิน]
 ถามพวกเขา [กวางเกิน]

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 1

หนา 40

Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบการอาน ชุดที่ 2

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับการอาน
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดทีน่ ักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบการอา นเหล านี้ เปนขอ สอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมิ นของโครงการประเมิ นผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 3

แรงงาน
แผนภูมิขางลางนี้ แสดงโครงสรางแรงงานของประเทศ หรือประชากรวัยแรงงาน
ประชากรทั้งหมดของประเทศในป พ.ศ. 2538 ประมาณ 3.4 ลานคน
โครงสรางแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 (หนวยเปนพันคน1)
ประชากรวัยแรงงาน 2
2656.5
ไมอยูในภาคแรงงาน3

ในภาคแรงงาน
1706.5

949.9

64.2%

มีการจางงาน
1578.4

ตกงาน

92.5%

ทํางานเต็มเวลา
1237.1

35.8%

128.1

7.5%

ไมเต็มเวลา

78.4%

341.3

21.6%
หางานทําเต็มเวลา
101.6

79.3%

หางานทําเต็มเวลา

หางานทําไมเต็มเวลา

23.2

318.1

6.8%

หางานทําไมเต็มเวลา
26.5

20.7%

93.2%

หมายเหตุ

1. จํานวนประชากรมีหนวยเปนพันคน
2. นิยามประชากรวัยแรงงาน คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 65 ป
3. ประชากรไมอยูในภาคแรงงานเปนกลุมทีไ่ มขวนขวายหางานทํา และ/หรือไมพรอมสําหรับงาน

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 4

จงใชขอมูลขางตนเกี่ยวกับแรงงานของประเทศ ตอบคําถามตอไปนี้

คําถามที่ 1 : แรงงาน

R088Q01

การแบงกลุมประชากรวัยแรงงานหลัก แบงออกเปน 2 กลุมตามขอใด
1.
2.
3.
4.

มีการจางงานและตกงาน
วัยทํางานและไมใชวัยทํางาน
ทํางานเต็มเวลาและไมเต็มเวลา
ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน

การใหคะแนน แรงงาน 1

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : แผนภาพ
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : ในเชิงการศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 1: ขอ 4. ในภาคแรงงานและไมอยูในภาคแรงงาน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
72.0
77.9
81.9
60.7

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 2 : แรงงาน
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ประชากรในวัยแรงงานที่ไมอยูในภาคแรงงานมีเทาไร (ใหเขียนจํานวนประชากร ไมใชรอยละของ
ประชากร)
....................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : คนคืนสาระ
โครงสรางขอเขียน : แผนภาพ
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : ในเชิงการศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

% ตอบถูก
53.3
26.1
45.5
27.7

หนา 5

การใหคะแนน แรงงาน 2
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบที่ชี้บอกวา ตัวเลขในแผนภูมิตนไม และ การรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถเขา
ดวยกัน: 949,900 ใหถือวาตัวเลขหรือตัวหนังสือที่บอกคาระหวาง 949,000 และ 950,000
ใชได อนุโลมวาจํานวน 900,000 หรือ หนึ่งลาน (ที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข) ยอมรับได










949,900
นอยกวา เกาแสนหาหมื่น
950,000
9.49 แสน
เกือบหนึ่งลาน
ประมาณ 9 แสน
949.9 X 1000
949,900
949(000)

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: บอกตัวเลขในแผนภูมิตนไมได แตรวมหลัก “พัน” ในหัวเรื่อง/เชิงอรรถไมถูกตอง คําตอบ
949.9 ที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ใหประมาณการไดเชนเดียวกับใน 2 คะแนน







949.9
94,900
เกือบหนึ่งพัน
นอยกวา 950
ประมาณ 900
นอยกวา 1000

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ เชน
 35.8%
 7.50%

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 6

คําถามที่ 3 : แรงงาน
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จากแผนภูมิโครงสรางแรงงาน ประชากรในตารางขางลางนี้ จัดอยูในสวนใดของแผนภูมิ
แสดงคําตอบโดยทําเครื่องหมาย

x ลงในชองสี่เหลี่ยมในชองที่ถูกตอง ขอแรกคือตัวอยาง
“ภาคแรงงาน: “ภาคแรงงาน: “ไมอยูใน ไมอยูในกลุม
มีการจางงาน” ตกงาน”
ภาคแรงงาน”
ใดๆ

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป
นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60
ชั่วโมง/สัปดาห
นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป
ชาย อายุ 28 ป เพิ่งขายรานไป และกําลัง
หางานทํา
หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไม
ตองการทํางานนอกบาน
คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของ
ที่บานตนเอง

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : แผนภาพ
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : ในเชิงการศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

% ตอบถูก
43.2
33.0
43.8
28.2

หนา 7

การใหคะแนน แรงงาน 4
“ภาคแรงงาน: “ภาคแรงงาน: “ไมอยูในภาค ไมอยูในกลุม
มีการจางงาน”
ตกงาน”
แรงงาน”
ใดๆ

พนักงานเสริฟไมเต็มเวลา อายุ 35 ป
นักธุรกิจหญิง อายุ 43 ป ทํางาน 60
ชั่วโมง/สัปดาห
นักศึกษาเต็มเวลาอายุ 21 ป
ชาย อายุ 28 ป เพิ่งขายรานไป และกําลัง
หางานทํา
หญิง อายุ 55 ป ไมเคยทํางาน หรือไม
ตองการทํางานนอกบาน
คุณยา อายุ 80 ป ยังทํางานในรานขายของ
ที่บานตนเอง
คะแนนเต็ม
รหัส 2: ตอบถูกทั้งหมด 5 ขอ
ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ตอบถูก 3 หรือ 4 ขอ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 8

คําถามที่ 4 : แรงงาน
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สมมติวามีการเสนอขอมูลเกี่ยวกับแรงงานในรูปแผนภูมิตนไมแบบเดียวกันทุกๆ ป
รายการแสดงขางลางเปนลักษณะ 4 อยาง ของแผนภูมิตนไม ทานคาดวาลักษณะของสวนประกอบใน
แผนภูมิจะเปลี่ยนไปหรือไมในแตละป โดยเขียนวงกลมลอมรอบขอมูลวา “เปลี่ยน” หรือ “ไมเปลี่ยน”
ขอแรกคือตัวอยาง
สวนประกอบในแผนภูมิตนไม

คําตอบ

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

จํานวนประชากร (เชน 2656.5)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

หมายเหตุใตแผนภูมิ

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : แผนภาพ
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
80.2
66.6
65.6
37.4

การใหคะแนน แรงงาน 5
สวนประกอบในแผนภูมิตนไม

คําตอบ

ขอความในแตละชอง (เชน ภายในภาคแรงงาน)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

จํานวนรอยละ (เชน 64.2%)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

จํานวนประชากร (เชน 2656.5)

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

หมายเหตุใตแผนภูมิ

เปลี่ยน / ไมเปลี่ยน

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ตอบถูกทั้งหมด 3 ขอ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: ตอบถูก 2 ขอ หรือนอยกวา
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 9

คําถามที่ 5 : แรงงาน
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ขอมูลโครงสรางแรงงานที่นําเสนอในรูปแผนภูมิตนไมนั้น สามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน เขียน
บรรยาย ใชแผนภูมิวงกลม แผนภูมิเสน หรือตาราง
การที่เลือกนําเสนอดวยแผนภูมิตนไม อาจเปนเพราะมีประโยชนในการแสดงถึงอะไร
1.
2.
3.
4.

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
ขนาดของประชากรรวมของประเทศ
ประเภทที่มีอยูแตละกลุม
ขนาดของแตละกลุม
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : แผนภาพ
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : การศึกษา
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
65.3
51.1
75.5
28.2

การใหคะแนน แรงงาน 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. ประเภทที่มีอยูแตละกลุม
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 10

ผลการดําเนินงานของโครงการ PLAN ในปงบประมาณ 1996
ภูมิภาคอัฟริกาใตและตะวันออก

6
719
2 240
396

0
0
2 400
0

7
425
0
305

1
1 003
0
0

2
20
0
581

0
80
0
0

9
1 085
251 402
17

26
4 385
266 237
2 283

0
667
0
8 897
12 321
3 200
44
0
1 160

0
0
0
0
0
0
0
0
0

367
0
45 650
5 761
1 598
3 689
50
34
3 000

0
41 200
9 600
0
0
250
8
0
568

970
0
1 182
2 000
154
1 564
93
0
3 617

115
69 106
8 769
6 040
0
1 725
31
14
0

565
0
7 285
0
0
1 794
45
0
0

0
150
150
0
0
0
0
0
0

303
0
58 387
434
2 014
4 109
82
33
350

2 320
111 123
131 023
23 132
16 087
16 331
353
81
8 695

50
143
0
0
0
0
265
225
2
2 214
1.2
0
0
448

0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0

2 403
0
15
8
28
392
520
596
2
3 522
26
4
1 092
2

0
0
0
93
0
0
0
0
0
232
0
2
0
0

57
0
7
14
1
2
0
0
3
200
0
11
1 500
0

162
0
13
0
0
0
0
2
0
3 575
0
0
0
0

23
0
0
27
0
0
1
6
3
814
0
0
0
0

96
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0

4 311
0
159
220
0
31
2
313
2
2 693
53.4
1
18 405
44

7 102
143
194
362
29
425
788
1 142
12
13 365
80.6
18
20 997
494

รวม

แซมเบีย

0
0
0
0

ซิมบับเว

อูกานดา

1
1 053
10 195
984

เอธิโอเปย

แทนซาเนีย
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มาลาวี

เด็กๆไดรับเงินชวยเหลือดานสุขภาพ/ทันตกรรม

เคนยา

สถานีอนามัยขนาด 4 หองหรือเล็กกวา
ฝกอบรมพนักงานอนามัยเปนเวลา 1 วัน
เด็กๆไดรับอาหารเสริม > 1 สัปดาห

อียิปต

เติบโตอยางมีสุขภาพดี

RESA

การศึกษา
อบรมครู 1 สัปดาห
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือแบบฝกหัด
ซื้อ/รับบริจาคหนังสือเรียน
ซื้อ/รับบริจาคเครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนไดรับความชวยเหลือดานคาเลาเรียน/ทุนการศึกษา
โรงเรียนซื้อ/รับบริจาคโตะเรียน
สรางหองเรียนถาวร
ปรับปรุงหองเรียน
ผูใหญรับการอบรมใหอานออกเขียนไดในปงบประมาณนี้

ที่อยูอาศัย
ขุด/สรางสวมซึม
ทอระบายแบบใหมใหบานเรือน
ขุด/ปรับปรุงบอน้ํา
ขุดเจาะบอบาดาล
สรางระบบสงน้ําดื่ม
สรางระบบกรองน้ําดื่ม
ปรับปรุงบานตามโครงการของ PLAN
สรางบานใหมเพื่อผูรับประโยชน ตามโครงการ
สรางหรือปรับปรุงหอประชุมทองถิ่น
อบรมผูนําชุมชน 1 วัน หรือมากกวา
ปรับปรุงถนนหลายๆ สายใหมีระยะทางยาวขึ้น
สรางสะพาน
จํานวนครอบครัวไดรับประโยชนโดยตรงจากแนวปองกันดินทลาย
จํานวนบานที่มีไฟฟาเขาไปถึงใหม

ตารางขางตน เปนสวนหนึ่งของรายงานที่จัดพิมพโดยองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ
PLAN ขอมูลที่ใหเปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ PLAN ในภูมิภาคแหงหนึ่ง (อัฟริกาใต
และตะวันออก) จงใชขอมูลดังกลาวเพื่อตอบคําถามตอไปนี้

คําถามที่ 6: องคการระหวางประเทศ PLAN

R099Q04A

ระดับของกิจกรรมของ PLAN ในประเทศเอธิโอเปย ในป 1996 เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
1.
2.
3.
4.

ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมสูงกวาประเทศอื่นๆ
ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอื่นๆ
ระดับกิจกรรมมีประมาณเทาๆ กับประเทศอื่น
กิจกรรมทางดานที่อยูอาศัยคอนขางสูง และในดานอืน่ คอนขางต่ํา

คําถามที่ 7: องคการระหวางประเทศ PLAN

R099Q04B – 0 1 2 9

ในป 1996 ประเทศเอธิโอเปยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้และจากขอมูลในตาราง จงใหคําอธิบายที่อาจเปนไปไดสําหรับระดับของ
กิจกรรมองคการระหวางประเทศ PLAN ในประเทศเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : ตาราง
รูปแบบถอยความ : ถอยความไมตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย
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% ตอบถูก
10.9
20.9
13.3
8.4
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การใหคะแนน องคการระหวางประเทศ PLAN 4B
รหัส 2 : นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ถูกตอง (ตอบขอ 2) คําตอบ 4B ตองอธิบายระดับกิจกรรมของ
องคการ PLAN โดยสรุปรวมจากขอมูลทั้งหมดที่ใหมา ทั้งขอมูลทางตรงและออมที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมในประเทศเอธิโอเปยของ PLAN คําตอบจะตองสอดคลอง (แมไมอางคําพูด
โดยตรง) กับสองประเด็นตอไปนี้
(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ในเอธิโอเปยต่ํา (ขอมูลจากตาราง ) และ
(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในตัวคําถาม)
ตัวอยางคําตอบ
 องคกรที่ใหความชวยเหลือมักจะเริ่มงานโดยใหการอบรมเจาหนาที่ทองถิ่นกอน ดังนั้น จึงนาจะ
เปนไปไดวา PLAN เพิ่งเริ่มงานในเอธิโอเปยในป 1996
 การฝกอบรมเจาหนาที่ในชุมชน อาจเปนเพียงความชวยเหลือเดียวที่องคกรนี้จะใหได ใน
เอธิโอเปยอาจจะไมมีโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่พวกเขาจะเขาไปใช
 องคกรชวยเหลืออื่นๆ อาจใหความชวยเหลือเกี่ยวกับดานยาและอื่นๆ PLAN จึงเห็นวาชาวชุมชน
จําเปนตองรูในดานการพัฒนาประเทศ [บอกโดยออมวาเปนการฝกอบรมผูนําชุมชน]

รหัส 1: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ถูกตอง (ตอบขอ 2) คําตอบตองอธิบายระดับการทํางานของ
PLAN โดยการนําขอมูลที่มีอยูมาใชมากที่สุด คําตอบจะตองสอดคลอง (แมไมไดยกคําพูด
มาโดยตรง) กับสองประเด็นตอไปนี้
(1) ระดับกิจกรรมของ PLAN ต่ําในเอธิโอเปย (ขอมูลจากตาราง) และ
(2) ความยากจนในเอธิโอเปย (ขอมูลที่ใหมาในเนื้อหา)
ตัวอยางคําตอบ








อาจเปนการยากที่จะสงความชวยเหลือไปที่นั่น เพราะทุกอยางสับสนวุนวายมาก
อาจมีสงครามเกิดขึ้น จึงยากที่จะใหความชวยเหลือ
พวกเขาไมรูจะชวยที่นั่นอยางไร
ถามีองคกรอื่นชวยเอธิโอเปยอยูแลว ก็มีสิ่งที่ PLAN ทําไดนอย
ฉันคาดวาประเทศอื่นๆ ไดรับความชวยเหลือกอน และเอธิโอเปยจะไดรับเปนประเทศตอไป
ชาวเอธิโอเปยอาจมีวัฒนธรรมเฉพาะที่อาจทําใหเขากับชาวตางชาติไดยาก
ฉันคิดวาประเทศอื่นไดรับความชวยเหลือมากไปจนทําใหประเทศเอธิโอเปยตกหลนไป องคกร
PLAN อาจไมมีทุนและงบประมาณมากพอสําหรับทุกประเทศที่ตองการความชวยเหลือ

รหัส 0: นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไมถูกตอง (ไมตอบขอ 2) หรือ นักเรียนตอบคําถามขอ 4A
ถูกตอง (ตอบขอ 2) แตคําตอบไมไดใชขอมูลที่เกี่ยวกับความยากจนของเอธิโอเปย
ตัวอยางคําตอบ
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 เอธิโอเปยอาจไมตองการความชวยเหลือจาก PLAN เทาประเทศอื่น [นําขอมูลจากตารางมาใช แต
ไมไดใชขอมูลเกี่ยวกับความยากจนของเอธิโอเปย เทียบกับประเทศอื่นๆตาม ที่ระบุไวในคําถาม]
 เอธิโอเปยไมยากจนเทากับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น จึงไมตองการความชวยเหลือมากเทา ประเทศอื่นๆ
[ใชขอมูลจากตารางเรื่องความชวยเหลือ แตไมสอดคลองกับขอมูลเรื่อง ความยากจนกวาประเทศ
อื่นๆ ที่ใหมาในตัวคําถาม]
 เอธิโอเปยอาจตองการความชวยเหลือเพียงแคการการฝกอบรมผูนําชุมชนมากกวาประเทศอื่น [ใช
ขอมูลจากตารางแตไมสอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับความยากจนของเอธิโอเปยเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ซึ่งใหมาในคําถาม]

หรือ:

นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไดถูกตอง (ตอบขอ 2) แตใหคําตอบในขอ 4B คลุมเครือ หรือ
อธิบายไมเพียงพอ หรือไมตรงกับความจริง
ตัวอยางเชน
 ในเอธิโอเปยมีกิจกรรมต่ํากวาประเทศอื่นๆ [ใชขอมูลขอ 4A โดยไมการอธิบายเพิ่มเติม]
 PLAN ไมคอยใหความชวยเหลือในเอธิโอเปย
 PLAN ใหความชวยเหลือเทากันทุกประเทศ [ใหขอมูลขัดแยงกับขอ 4A]

หรือ:

นักเรียนตอบคําถามขอ 4A ไดถูกตอง (ตอบขอ 2) แตใหคําตอบในขอ 4B ในสิ่งที่
เปนไปไมได หรือไมเกี่ยวของ
ตัวอยางคําตอบ
 พวกเขานาจะใหเอธิโอเปยมากกวานี้ [แสดงความคิดเห็น แทนที่จะอธิบาย]
 พวกเขาเพียงแตฝกอบรมนักพัฒนา ดูเหมือนไมไดทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพ หรือเรียนรูจาก
ประชาชนที่นั่น [ไมอธิบายถึงระดับของกิจกรรม]

รหัส 9: ไมตอบ
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ของขวัญ
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เธอไมรูวากี่วัน แลวที่ตัวเองนั่ง อยูอยางนี้ เฝาดูสายน้ําเย็นเยือกสี น้ําตาลที่ขยับสูง ขึ้น มาที
ละน อยจนริ ม ฝง น้ํ าค อ ยๆ จมหายไปในระดั บ น้ํ าที่ สู ง ขึ้ น หล อนจํ าได ร างๆ ถึ ง ตอนที่ฝ นเริ่ ม ตก
สายน้ําไหลผานหนองน้ํามาจากทิศใต กระทบกับผนังของบานของหลอน แลวน้ําในแมน้ําก็เริ่มสูงขึ้นที
ละนอยในตอนแรกจนกระทั่งหยุดและกลับสูระดับเดิม ชั่วโมงแลวชั่วโมงเลาที่น้ําลดเลี้ยวไปตามหวย
หนองและทองรอง ลงสูที่ต่ํา ตอนกลางคืนขณะที่เธอกําลังหลับ น้ําไดเออทวมถนน และลอมรอบทุกสิ่ง
ทุกอยางจนเธอตองนั่งเดียวดายอยูอยางนี้ เรือก็ลอยหายไปกับกระแสน้ําแลว เหลือแตบานลอยน้ําติด
อยูชายฝงเหมือนทอนซุงบนแพ ตอนนี้แมแตไมกระดานที่ทาน้ํามันดินกันน้ําไว น้ํายังซึมเขามาไดและ
สูงขึ้นเรื่อยๆ
ฝงตรงขามเทาที่มองเห็น มีเพียงยอดไมสวนที่โผลพน น้ํา หนองน้ํากลายเปนทองทะเลที่ เวิ้ง
วางวางเปลาและถูกกระหน่ําดวยฝน แมน้ําถูกกลืนหายไปกับความเวิ้งวาง บานของเธอซึ่ งสรางบน
ฐานที่เหมือนเรือเพื่อใหลอยน้ําไดเวลาเกิดน้ําทวม แตก็เกาจนกระทั่งบางทีไมกระดานที่รองรับอาจผุพัง
ไปบาง บางทีเชือกที่ผูกบานไวกับตนโอกใหญอาจจะหลุดออกและปลอยใหบานลอยตามกระแสน้ํา
เชนเดียวกับเรือที่ลอยหายไปกอนแลว
ไมมีใครชวยไดตอนนี้ ถึงเธอจะตะโกนก็เปลาประโยชนเพราะคงไมมีใครไดยิน คนอื่นๆ ก็คง
วุนวายอยูกับการชวยเหลือตัวเองเพื่อรักษาขาวของเอาไวแมจะนอยนิดก็ตาม หรืออาจเพื่อรักษาชีวิต
ของตัวเองไวก็ได เธอเห็นบานทั้งหลังลอยผานไป ทุกอยางชางเงียบเชียบราวกับอยูในงานศพ เธอจํา
ไดวาบานนั้นเปนบานของใคร มันรูสึกแยจริงๆ ที่เห็นมันลอยไปอยางนั้น แตเจาของบานคงหนีออกไป
อยูบนที่สูงแลว ตอมาหลังจากที่ความมืดโรยตัวมาปกคลุม และทามกลางสายฝนที่กระหน่ํา เธอไดยิน
เสียงคํารามของเสือดําอยูเหนือลําน้ํา
ตอนนี้บานดูเหมือนจะสั่นเทาราวกับสิ่งมีชีวิต เธอควาตะเกียงที่ลื่นตกลงมาจากโตะขางเตียง
เอาวางลงที่พื้นและใชเทาทั้งสองหนีบไวใหแนน แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอี๊ยดอาดครวญครางเหมือน
พยายามที่จะดิ้นใหหลุดจากโคลนที่ยึดมันไว แลวมันก็ลอยเทงเตงราวกับจุกไมกอกแกวงไปมาตามแรง
ฉุดของกระแสน้ํา เธอยึดขอบเตียงไวแนน บานโคลงจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง และลอยไปมาตาม
ความยาวของเชือกที่ผูกไว มีเสียงน้ํากระทบกับทอนซุงเกาๆ แลวก็เงียบหายไป แลวกระแสน้ําก็
คอยๆ ชาลงปลอยใหมันแกวงกลับที่เดิมอยู เธอกลั้นใจและนั่งอยูเปนเวลานาน รูสึกถึงการแกวงของ
บาน ความมืดปกคลุมลงมาทามกลางฝนที่ตกไมหยุดหยอน เธอซบศีรษะลงบนแขนที่มือยังยึดขอบ
เตียงไวแนน แลวเผลอหลับไป
ในชวงหนึ่งของคืนนั้น มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวนจนทําใหเธอทะลึ่ง
พรวดลุกขึ้นยืน ทั้งที่ยัง ไมตื่นดี ในความมืดเธอสะดุดเขากับเตี ยง เสียงนั้นดังมาจากนอกบาน จาก
แมน้ํา เธอไดยินเสียงเคลื่อนไหวของบางอยางที่มีขนาดใหญจนทําใหเกิดเสียงเหมือนเสียงที่ครูดหรือ
กวาดไป อาจเปนบานอีกหลังก็ได แลวมันก็เขามาชน ไมชนตรงๆ แตครูดไปตามดานขาง แลวไถล
ไปตามความยาวของบาน ตนไมนั่นเอง เธอฟงเสียงกิ่งและใบที่ครูดผานไปแลวลอยไปตามสายน้ํา ทิ้ง
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ไวเพียงเสียงฝนและเสียงซัดของน้ําที่ไหลบามาอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหนึ่งของความเงียบไป
แลว เธอนอนงอตัวอยูบนเตียงเกือบจะหลับอยูแลวเมื่อไดยินเสียงรองอีก คราวนี้ใกลเสียจนเหมือนอยู
ในหอง เธอผุดลุกขึ้นนั่งบนเตียง มือกระทบกับความเย็นของปนไรเฟล เธอคุกเขาลงบนหมอน ยึดปน
ไวกับตัก “นั่นใคร?” เธอตะโกนถาม
เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความเหนื่อย
ออน แลวความเงียบอันวางเปลาก็เขามาแทนที่ เธอถอยกลับมาที่เตียง ไมวาจะเปนอะไรก็ตามที่อยู
ตรงนั้น เธอไดยินเสียงเหมือนมันเคลื่อนไหวอยูแถวระเบียงหนาบาน แลวก็มีเสียงเหมือนของหลนแตก
เธอบอกเสียงของที่ถูกชนหลน ได มีเสียงตะกุยบนผนัง ราวกับมันตองการฉีกผนังใหแยกออกเพื่อ
หาทางเขามาในบาน เธอรูแลววามันเปนอะไร “แมวตัวใหญ” ซึ่งถูกพัดพามากับตนไมที่ถอนรากถอน
โคนลอยผานไปเมื่อครู มันคือ ”ของขวัญ” ที่มาพรอมกับน้ําทวม
โดยไมรูสึกตัว เธอแนบมือบนใบหนาและลําคอที่จุกแนน ปนไรเฟลวางนิ่งอยูบนตัก เธอไมเคย
เห็นเสือดํามากอนเลยในชีวิต เธอเคยไดยินคนอื่นพูดถึงและเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของ
พวกมันจากระยะไกล เสียงเจาแมวตะกุยฝาบานอีกครั้ง หนาตางที่อยูใกลกับประตูสั่นตามแรงตะกุย
ถาเธอเฝาหนาตางใหดี และปลอยใหเจาแมวถูกขังระหวางฝาบานและสายน้ํา เหมือนถูกขังอยูในกรง
เธอก็คงไมเปนอะไร ขางนอกสัตวรายหยุดตะกุยอุงเทาของมันกับแผงเหล็กขึ้นสนิม สงเสียงครางและ
คํารามเปนครั้งคราว
ในที่สุด แสงสวางก็เล็ดลอดมานฝนมาได มันเหมือนกับความมืดอีกแบบหนึ่ง เธอยังคงนั่งบน
เตียง ตัวแข็งทื่อและหนาวสั่น แขนทั้งสองที่เคยใชพายเรือในแมน้ําตอนนี้รูสึกปวดราวเพราะยึดไรเฟล
ไวแนน เธอพยายามสงบนิ่งแทบจะไมเคลื่อนไหวดวยเกรงวาเสียงที่ดังขึ้นจะปลุกใหเจาแมวนั่นตื่นตัว
ขึ้นมาอีก เธอเกร็งตัวเมื่อตัวเธอแกวงไปตามการเคลื่อนไหวของบาน ฝนยังคงเทลงมาราวกับวาจะไม
มีวันหยุด ในที่สุดทามกลางแสงสลัวสีเทา เธอสามารถมองเห็นแผนน้ําที่ฝนตกลงมากระทบเปนหลุม
เล็กๆ และไกลออกไปคือรูปทรงสลัวๆ ของยอดไมที่ถูกน้ําทวม ไมมีเสียงเจาแมวตัวนั้นเคลื่อนไหวอีก
แลวในตอนนี้ มัน อาจไปแลวก็ไ ด เธอวางปน ไวขางๆ แลวยองออกจากเตียงอยางเงียบกริบไปที่
หนาตาง มันยังอยูที่นั่น หมอบอยูที่ริมระเบียง ตาจองไปที่ตนโอกตนที่ผูกบานของเธอ ราวกับจะกะ
ระยะทางที่จะกระโจนขึ้นไปบนกิ่งที่หอยลงมา มันดูไมตกใจแลว เทาที่เธอเห็น ขนหยาบๆ ของมันจับ
กันเปนกระจุกๆ ดานขางผอมโซจนมองเห็นซี่โครง ถาจะยิงมันตรงที่มันนั่งอยูจะงายมาก หางยาว
ของมันแกวงไปมา เธอยองกลับมาหยิบปน เมื่อมันหันกลับมา โดยไมมีการเตือน ไมมีการหมอบหรือ
การเกร็งกลามเนื้อ มันกระโจนพรวดมาที่หนาตาง ทํากระจกหนาตางบานหนึ่งแตก เธอลมลงกลั้นเสียง
รอง พรอมกับยกปนขึ้นยิงออกไปทางหนาตาง เธอมองไมเห็นมันแลวตอนนี้ แตเธอยิงพลาดมันเริ่ม
เคลื่อนไหวอีกแลว เธอมองเห็นหัวและสวนโคงหลังของมันแวบผานหนาตางไป
เธอตัวสั่นเทาเมื่อถอยออกมานอนลงที่เตียง เสียงที่เปนจังหวะจะโคนของกระแสน้ําไหลและ
สายฝน ความเย็นเยือกที่เสียดแทง ทําใหความตั้งใจเดิมสลายไป เธอจองเขม็งที่หนาตาง และเตรียม
ปนไวพรอม หลังจากรออยูนานพอสมควร เธอยองไปดูอีกครั้ง เจาเสือดําตัวนั้นกําลังนอนหลับเอา
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หัวเกยกับอุง เทา ดูเชื่องเหมือนแมวบานทั่วไป นี่เปนครั้งแรกตั้งแตฝนเริ่มตกที่เธออยากจะรองไห
ใหกับตัวเอง ใหกับคนอื่นๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกน้ําทวม เธอเสือกตัวลงบนเตียง แลวดึงผา
นวมขึ้นมาคลุมไหล เธอควรจะออกไปเมื่อยังมีโอกาสในตอนกอนนั้น ในตอนที่ถนนยังโลง หรือกอนที่
เรือจะถูกน้ําพัดพาไป ขณะที่ตัวเอียงไปมาตามการโคลงของบาน ความปวดเสียดในทองเตือนวาเธอยัง
ไมไดกินอะไรเลย จําไมไดวานานเทาไร เธอก็หิวโซเชนเดียวกับเจาแมวนั่นเอง เธอคอยๆ เดินยองเขา
ไปในครัว แลวกอไฟจากฟนที่เหลืออยู 2-3 ทอน ถาน้ําไมลด เธอคงตองใชเกาอี้ หรือโตะมาทําฟน
จากนั้นเธอก็นําหมูรมควันลงมาจากเพดาน แลเนื้อสีน้ําตาลแดงเปนชิ้นหนาๆ แลวใสลงในกระทะเหล็ก
กลิ่นเนื้อทอดทําใหเธอเวียนศีรษะ ยังพอมีขนมปงเกาที่ทําไวคราวที่แลว และเธอสามารถชงกาแฟ มี
น้ําเหลือเฟอ
ขณะที่กําลังทําอาหาร เธอเกือบจะลืมเจาแมวนั่น จนกระทั่งมันคราง มันก็หิวเหมือนกัน “ขอ
ฉันกินกอนนะ” เธอรองบอกมัน “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” แลวเธอก็ทําเสียงคลายหัวเราะออกมา
พรอมกับลมหายใจ เมื่อเธอแขวนเนื้อหมูรมควันคืนที่ตะขอ เสียงคํารามลึกอยูในลําคอของเจาแมวทํา
ใหมือไมของเธอสั่นเทา
หลัง จากกิน เสร็จ เธอกลับไปที่เตี ยงอีก ครั้ง และหยิ บปน ไรเฟล ขึ้น มา บานถูกหนุ น สูง ขึ้ น
จนกระทั่ง มันไมครูดกับฝงเวลาแกวง ตัวไปมาในกระแสน้ําอีกแลว อาหารทําใหเธออุนขึ้น เธอยัง มี
โอกาสกําจัดเจาแมวไดในขณะที่ยงั พอมีแสงสวางอยูในสายฝน เธอคลานชาๆ ไปที่หนาตาง มันยังอยู
ที่นั่น มันรองและเริ่มเดินไปมาตามระเบียง เธอมองมันอยูนาน ไมรูสึกกลัวอีกแลว และโดยไมไดคิดเธอ
วางปนลงและเดินออมขอบเตียงไปยังครัว ขางหลังเธอเจาแมวกําลังเคลื่อนตัวอยางหงุดหงิด เธอนํา
หมูรมควันที่เหลือลงมา แลวเดินขามพื้นหองที่กําลังโคลงเคลงไปที่หนาตาง แลวโยนหมูออกไปทาง
รอยแตกของหนาตาง อีกดานหนึ่งของฝาผนังมีเสียงขูคํารามอยางหิวโหย และแลวคลายกับวาความ
ตกใจกลัวแลนผานจากเจาสัตวรายมาที่ตัวเธอ ดวยความงงงันในสิ่งที่ไดทําลงไป เธอถอยกรูดกลับมา
ที่เตียง เธอไดยินเสียงของเสือดํากําลังฉีกเนื้อหมูนั่น บานแกวงไปมารอบตัวเธอ
เมื่อตื่นขึ้นอีกครั้ง เธอรูไดทันทีวาทุกสิ่งเปลี่ยนไป ฝนหยุดตก เธอรูสึกวาบานมีการเคลื่อนไหว
แตมันไมใชโคลงเคลงในสายน้ําอีกตอไป เมื่อเปดประตูและมองผานมานที่ขาดออกไป สิ่งที่ประจักษใน
สายตาของเธอแตกตางไปอยางสิ้นเชิง บานตั้งอยูอยางสงบบนตลิ่งที่เคยอยู ต่ําลงไปไมกี่ฟุต แมน้ํา
ยังคงไหลเชี่ยวกรากตามกระแสน้ําหลาก แตไมไดทวมพื้นที่ริมตลิ่งที่มีพื้นที่ 2-3 ฟุต ระหวางตัวบาน
และตนโอก และเจาแมวตัวนั้นก็หายไปแลว ไมตองสงสัย จากระเบียงจนถึงตนโอกมีรอยเดินเปนทาง
เลือนลางหายไปทางหนองน้ํา และบนระเบียงนั่น ยัง มีรองรอยของหมูร มควัน ที่ถูกแทะจนเหลือแต
กระดูกขาวโพลน
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ใชเรื่อง “ของขวัญ” ตอบคําถามตอไปนี้ (ตัวเลขบอกบรรทัด จะชวยบอกวาคําถามมาจากสวนใด)
R119Q09 – 0 1 2 9

คําถามที่ 8: ของขวัญ
ตอไปนี้เปนการสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “ของขวัญ”:

ผมวาผูหญิงในเรื่องนี้
เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย
คุณพูดอยางนั้นไดยังไง
ฉันวาเธอเปนคนขี้สงสารมากกวา

จงแสดงหลักฐานจากในเนื้อเรื่องที่แสดงวาผูพูดแตละคนมีเหตุผลอะไรในการพูดดังกลาว
ผูพูดคนแรก.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ผูพูดคนที่สอง .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย
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การใหคะแนน ของขวัญ 9
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบจากผูพูดคนที่ 1 ได 1 คะแนน และ จากผูพูดคนที่สองได 1 คะแนน
ไดคะแนนบางสวน
ผูพูดคนที่ 1 – “เปนคนไมมีหัวใจและโหดราย”
รหัส 1: คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพื่อสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปนคนไมมี
หัวใจและโหดราย อาจอางถึงเจตนาของเธอในการยิงเสือดํา หรืออางขอที่วาเธอไดยิงเสือดํา
จริงๆ อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเรื่อง
ตัวอยางคําตอบ
 หลอนพยายามที่จะยิงเสือดํา
 หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนคิดจะฆาเสือดําในตอนแรก
 หลอนหัวเราะเมื่อคิดวาจะฆาเสือ
 ขณะที่กําลังรับประทานอาหารหลอนหัวเราะเยาะเสียงครางของเสือดํา
 และยกปนขึ้นยิงออกไปทางหนาตาง [อางจากเนื้อเรื่อง]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน
 หลอนไมมีความเมตตาตอเสือ

หรือ:

แสดงถึงความเขาใจผิดในเนื้อหาที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่ มมีเหตุผล หรือ ที่ไมเกี่ยวของ
 หลอนโหดรายเนื่องจากหลอนขังเสือไวนอกหอง [ไมมีเหตุผลวาหลอนควรทําอยางอื่นเมื่อคํานึงถึง
วาเจาเสือมีอันตราย]
 เขาคิดวาผูหญิงคนนี้ควรแสดงถึงความเมตตา [ไมตรงเรื่อง อธิบายสิ่งที่เด็กผูชายในบทสนทนาพูด
มากกวาพูดถึงเนื้อเรื่อง]

ไดคะแนนบางสวน
ผูพูดคนที่ 2 – “ขี้สงสาร”
รหัส 1: คําตอบแสดงหลักฐานจากเรื่องที่อาน เพื่อสนับสนุนความคิดที่วาผูหญิงในเรื่องเปน คนขี้
สงสาร อาจอางถึงการกระทําของเธอที่ใหอาหารเสือ หรือชี้ถึงความเปนคนเมตตาของเธอที่
มีตอเสือดํา อาจคัดลอกขอความมาจากเนื้อเรื่อง
ตัวอยางคําตอบ
 หลอนใจดี เพราะแบงอาหารกับเจาแมว
 หลอนใหหมูแฮมแกมัน
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 หลอนนําหมูรมควันที่เหลือลงมา แลวโยนหมูออกไปทางรอยแตกของหนาตาง [อางขอความจาก
เนื้อเรื่อง]
 เมื่อหลอนไดยินเสียงเสือดําครั้งแรกหลอนคิดวามันเปนเสียงที่เศราไมใชเสียงที่นากลัว [หลักฐานใน
การที่หลอนมีความสงสารตอเสือดํา]
 มันบอกไววา “เธออยากจะรองไหใหกับตัวเอง ใหกับคนอื่นๆ และใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกน้ําทวม”
[อางขอความจากเนื้อเรื่อง]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่มีเหตุผลไมเพียงพอ หรือกวางไป เชน
 หลอนแสดงพฤติกรรมขี้สงสาร
 หลอนมีเมตตา

หรือ:

แสดงถึงความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผลหรือไม
เกี่ยวของ
 หลอนคิดวาผูหญิงในเรื่องเปนผูที่มีความรัก [ไมตรงประเด็น อธิบายถึงสิ่งที่เด็กหญิงที่สนทนาอยู
กําลังพูดถึงมากกวาที่จะอางถึงเนื้อเรื่อง]

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 9: ของขวัญ

R119Q01

สถานการณของผูหญิงในตอนตนของเรื่องเปนอยางไร
1.
2.
3.
4.

เธอออนแอเกินกวาที่จะหนีออกจากบานหลังจากที่ไมไดรับประทานอาหารหลายวัน
เธอกําลังปองกันตัวเองจากสัตวปา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
สายน้ําจากน้ําที่ทวมไดพัดพาบานของเธอไป

การใหคะแนน ของขวัญ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. บานของเธอถูกลอมรอบดวยน้ําทวม
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

หนา 20

% ตอบถูก
81.4
89.0
62.3
60.1
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คําถามที่ 10: ของขวัญ
ตอไปนี้เปนขอความที่กลาวถึงเสือดําในเรื่อง

“มีเสียงรองที่ทําใหเธอสะดุงตื่น เสียงรองนั้นโหยหวน ….” (บรรทัดที่ 28)
“เสียงตอบกลับมาเปนเสียงรองแบบเดิมซ้ําๆ แตคราวนี้ลดความแหลมลง บอกถึงความ
เหนื่อยออน ….”
(บรรทัดที่ 37-38)
“เธอเคยไดยินเสียงรองเหมือนเจ็บปวดของมันจากระยะไกล” (บรรทัดที่ 44-45)
นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดผูเขียนจึงเลือกกลาวถึงเสือตัวนี้ดวยขอความที่ยกมา ดังกลาว
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
42.7
34.5
43.2
36.1

การใหคะแนน ของขวัญ 7
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบซึ่งแสดงการรับรูวา บทความนั้นตองการกระตุนใหเกิดความสงสาร โดยอางถึง
ความตั้งใจของผูเขียนหรือผลที่เกิดกับผูอาน อางถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนอื่นๆ ของเรื่อง
ที่อาน คือ
(1) อางขอความที่เชื่อมโยงเสือดํากับผูหญิงในเรื่อง (หรือมนุษยทั่วๆไป) ขณะกําลังมีความทุกข หรือ
(2) อางขอความเพื่ออธิบาย พฤติกรรมของผูหญิงที่แสดงความสงสารตอเสือดําในตอนตอมา หรือ
(3) เสือดําถูกนําเสนอเปนตัวตนของความนาสงสาร
ตัวอยางคําตอบ
 เสียงเสือดําเกือบเหมือนเสียงมนุษย เหมือนเสียงของผูหญิงและทําใหเรารูสึกเสียใจกับทั้งสองคือ
ทั้งคนและสัตว [ บอกเปนนัยถึงความเชื่อมโยงระหวางเสือดําและผูหญิง/มนุษย (1) บอกเปนนัยถึง
ผลที่มีตอผูอาน ]
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 มันทําใหเรารูทันทีวาเสือดําเปนเหยื่อของน้ําทวมเชนกัน [บอกเปนนัยถึงความเชื่อมโยงระหวางเสือ
ดําและมนุษยดวยคําวา “ เชนกัน” (1) บอกชัดเจนถึงผลที่มีตอผูอาน]
 ดูเหมือนผูหญิงในเรื่องรูสึกสงสารกอนที่จะรูวาเปนอะไร [เชื่อมโยงขอความสวนที่ยกมา กับ
พฤติกรรมเมตตาในภายหลังของหลอน (2) โดยไมไดอางถึงความตั้งใจหรือผลอยางชัดเจน]
 มันทําใหเรารูสึกสงสารเสือดํา [แสดงความเขาใจความหมายซอนเรนของภาษาที่ใช (3) บอกชัดเจน
ถึงผลที่มีตอผูอาน]
 มันมีเสียงเหมือนเศราๆ และเปนทุกข [แสดงถึงความเขาใจในสํานวนที่ใช (3) การอางอิงความ
ตั้งใจของผูแตงอยางชัดเจน]

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: อางถึงความตั้งใจ (หรือผล) ที่เปนไปไดของขอความที่ยกมามากกวาการกระตุนใหเกิดความ
สงสาร การแสดงความคิดเห็นตองสอดคลองกับความเขาใจที่มีตอเนื้อหา อางถึงความตั้งใจ
ของผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอานโดยชัดเจนหรือโดยออม หรืออาจอางถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอน
อื่นๆ ของเรื่อง อาจอางถึง
(1) เจตนาผลของการทําใหเกิดความกระวนกระวายใจหรือความลึกลับ (สังเกตวาคํา
เชน “ตกใจ” และ “กลัว” แสดงวาขาดความเขาใจในสิ่งที่อางอิง และคําวา “นาสนใจ” “อาน
งาย” และ “ชัดเจน” ยังไมเฉพาะเจาะจงพอ หรือ
ความคิดที่แสดงถึงการปรากฎตัวของเสือดําจากมุมมองของผูหญิงในเรื่อง
ตัวอยางคําตอบ






หรือ:

เพราะวามันทําใหเกิดความกระวนกระวายจริงๆ แลวเราไมรูวา อะไรรอง [1]
มันเปนการแนะนําเสือดําอยางชา ๆ [1]
มันนาตื่นเตน [1]
เราไมรูวามันเปนอะไร เพียงแตคลายผูหญิง [รวมทั้ง (1) และ (2)]
มันบรรยายถึงความรูสึกของผูหญิงเกี่ยวกับเสือดํา [2]

คําตอบอางถึงสาระของขอความที่ยกมาตามทองเรื่อง การอภิปรายตองสอดคลองกับความ
เขาใจในเนื้อเรื่อง อางอยางชัดเจนหรือโดยออมถึงเจตนาผูเขียนหรือผลที่มีตอผูอาน อางถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนอื่นๆ ของเรื่อง ตอไปนี้
(1) บรรยายลักษณะของเสือดํา หรือ
(2) วิธีการบรรยายที่เขากับสถานการณและสิ่งแวดลอม





เสือดําเปนสัตวปาและสัตวปาจะสงเสียงคราง [1]
เสือดําหิว และสัตวพวกนี้จะสงเสียงดังเมื่อหิว [1]
เธอคงสังเกตเสียงของมัน เพราะวามันมืดและเธอมองมันไมเห็น [2]
การไดยินเสียงเสือดําตอนนั้นทําใหเธอจําไดเมื่อตอนที่เคยไดยินเสียงนี้กอน [2]
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ไมไดคะแนน
รหัส 0:

ใหคําตอบไมเพียงพอ หรือคลุมเครือ เชน
 มันทําใหนาสนใจมากขึ้น
 มันเปนภาษาที่แรง

หรือ:

แสดงถึง ความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่ มสมเหตุสมผลหรือไม
เกี่ยวของ
 เสือดํามีเสียงที่ดุรายเหมือนกับวามันกําลังจองตะครุบเธอ [เหตุผลที่เปนไปไมได]
 คําที่พรรณนาเหลานั้นพยายามแสดงถึงเสือดําในแงที่นากลัวสําหรับผูอาน [ไมถูกตอง]
 เธอเลาเรื่องจากมุมมองของเสือ [ไมถูกตอง]

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 11: ของขวัญ

R119Q06

“แลวบานทั้งหลังก็สงเสียงเอี๊ยดอาด ครวญครางเหมือนกับพยายามที่จะดิ้นใหหลุด…”
(บรรทัดที่ 21-22)
เกิดอะไรขึ้นกับบานในตอนนี้ของเรื่อง
1.
2.
3.
4.

มันแยกออกเปนชิ้นๆ
มันเริ่มลอยน้ํา
มันกระแทกกับตันโอก
มันจมลงไปใตแมน้ํา

การใหคะแนน ของขวัญ 6
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. มันเริ่มลอยน้ํา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : คนคืนสาระ
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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% ตอบถูก
83.9
82.0
66.2
56.5

R119Q08 – 0 1 9

คําถามที่ 12: ของขวัญ
ในเรื่องบอกวาการที่ผูหญิงคนนั้นใหอาหารแกเสือดํานั้นมีเหตุผลอะไร

...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
42.6
76.9
58.8
56.5

การใหคะแนน ของขวัญ 8
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่แสดงวารับรูเนื้อหาในเรื่อง แมจะไมไดเขียนบอกโดยตรงวาผูหญิงถูกกระตุนใหเกิด
ความสงสารหรือเกิดความรูสึกเห็นใจเสือดําที่ตกอยูในสภาพเดียวกัน อาจระบุดวยวา
เธอเองก็ยังไมรูตัววาสงสารเสียดวยซ้ํา เชน
 หลอนรูสึกเสียใจกับมัน
 เพราะหลอนรูดีวาเปนอยางไรเมื่อหิว
 เพราะวาหลอนเปนคนขี้สงสาร

หรือ:

คําตอบที่เขาใจวาเนื้อเรื่องไมไดพูดตรงๆ ถึงแรงกระตุนของผูหญิงคนนั้น และ/หรือ รูวา
เธอไมเขาใจตนเอง เชน






หรือ:

หลอนไมทันคิดวากําลังทําอะไร
อารมณชั่ววูบ
สัญชาติญาณ
หลอนไมรูตัว
ในเนื้อเรื่องไมไดบอก

ตอบในลักษณะวา เสือดําตองการอาหารหรือตองการความชวยเหลือ โดยไมไดอางถึง
แรงกระตุนของผูหญิงคนนั้น เชน
 เพราะวามันหิว
 เพราะวามันรองคราง
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ไมไดคะแนน
รหัส 0:

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป

หรือ:

คําตอบแสดงถึง ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับสิ่งทีอ่ าน หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุ สม
ผล หรือไมเกี่ยวของ อาจบรรยายถึงแรงกระตุนของผูหญิงในแงการปกปองตนเองหรือ
ความกลัว เชน






เธอคิดวามันอาจจะจากไปถาใหอาหารมันกิน
เพราะวาเธอกลัวมัน
หลอนตองการใหมันเปนสัตวเลี้ยง [ไมสมเหตุสมผล]
เพื่อผูกมิตรกับมัน [ไมสมเหตุสมผล]
เพราะหลอนรักมัน [ไมสมเหตุสมผล]

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 13: ของขวัญ

R119Q04

เมื่อผูหญิงในเรื่องพูดวา “แลวฉันถึงจะจัดการกับแก” (บรรทัดที่ 76) เธอหมายความวาอะไร
1.
2.
3.
4.

แนใจวาแมวจะไมทํารายหลอน
พยายามที่จะทําใหแมวกลัว
ตั้งใจที่จะยิงแมว
วางแผนที่จะใหอาหารแกแมว

การใหคะแนน ของขวัญ 6

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. ตั้งใจที่จะยิงแมว
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 9: ไมตอบ
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% ตอบถูก
50.5
28.4
42.2
31.7
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คําถามที่ 14: ของขวัญ
นักเรียนคิดวาประโยคสุดทายของเรื่อง “ของขวัญ” เปนการจบที่เหมาะสมหรือไม

จงอธิบายคําตอบ ที่แสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจวาประโยคสุดทายเชื่อมโยงกับความหมายของ
เนื้อเรื่องอยางไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : วิเคราะห
โครงสรางขอเขียน : เชิงบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
34.2
37.8
45.9
19.9

การใหคะแนน ของขวัญ 5
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบที่เขาใจความหมายเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร แตตีความไดถูกตอง
สอดคลองเกี่ยวของกับความหมายตามตัวอักษร ประเมินการจบของเรื่องในแงของความ
สมบูรณของเนื้อเรื่อง ประโยคสุดทายมีความสัมพันธกับใจความสําคัญ ประเด็น หรืออุปมาอุป
มัยของเนื้อเรื่อง คําตอบอาจอางอิงถึงความสัมพันธระหวางเสือดํากับผูหญิงในเรื่อง
ตัวอยางเชน เพื่อเอาชีวิตรอด หรือเพื่อใหของขวัญ หรือเพื่อขอบคุณ อาจระบุหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเรื่อง เชน
 ใช เนื้อเรื่องไดนําใหผูหญิงมามีสวนเกี่ยวพันกับสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต และกระดูกขาวโพลนที่
ปราศจากเนื้อติดอยู เปนสัญลักษณของของสิ่งนั้น
 ใช ฉันวาสวนของแฮมที่เสือดําเหลือทิ้งไวใหก็เปนของขวัญอยางหนึ่ง ใจความสําคัญที่ตองการ
สื่อสาร คือ “ชีวิตและความตองการมีชีวิตอยู”
 ใช กระดูกก็เปนเหมือนของขวัญ และนั่นคือจุดสําคัญของเรื่อง
 ใช กระดูกของแฮมสะกิดใจเราใหคิดตอไปวาอาจเกิดขึ้นอะไรกับผูหญิงในเรื่องได
 เหมาะสม เพราะคลายๆ กับเปนการขอบคุณของสัตวที่มีตอเธอสําหรับแฮมที่ใหกิน

หรือ:

คําตอบที่เขาใจเนื้อหาเกินกวาที่เห็นตามตัวอักษร สอดคลองกับความถูกตองตามตัวอักษร
ประเมินตอนจบในแงของรูปแบบหรืออารมณ โดยการเชื่อมโยงประโยคสุดทายกับแบบการ
เขียนหรืออารมณของเนื้อหาสวนอื่นๆ ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นชัดเจนหรือโดยออม
เกี่ยวกับความเหมาะสม
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 ใช มันเหมาะสําหรับการเลาเรื่องตามความเปนจริง
 ใช มันชวนใหคิดตอถึงวาอาจจะมีสิ่งที่นากลัวที่สุดเกิดขึ้น
 ไม เรือ่ งมันเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ กะทันหัน แตสวนใหญเนื้อเรื่องเลาถึงรายละเอียดมากมาย

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ตอบตามที่ปรากฏตามตัวอักษรในทางที่ถูกตอง ประเมินการจบของเรื่องในแงของการ
ลําดับเนื้อหา โดยการเชื่อมโยงประโยคสุดทายกับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น (เชน เสือกิน
แฮม การที่เสือเขามาติดอยูที่บาน การที่น้ําลด) แสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือทางออม
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการดําเนินเรื่อง
ใช มันใหคําตอบวาเสือตัวนั้นกินแฮมหรือไม
ไม ตอนที่เกี่ยวกับเนื้อแฮมนั้นไดจบลงแลว
มันจบลงแลวเพราะวาแฮมหมดแลวและเรื่องก็จบแลวเชนกัน
ใช ตอนนี้น้ําลดลงแลว และเสือก็กินแฮมแลว ไมมีเหตุผลอะไรที่ทําใหเสืออยูตอ
ฉันคิดวามันจบไดดีเพราะวามันพิสูจนวา เสือไดเขามาถึงระเบียงบานของหลอน [ความเขาใจตาม
ตัวอักษรวา เหตุการณในเรื่อง “เกิดขึ้นจริง”]
 ไม มันจบลงอยางไมเหมาะสม มันไมใชของขวัญ แตมันคืออันตรายอยางใหญหลวง [ชี้ถึงการอาน
ตามตัวอักษรทั้งเรื่อง]
 มันเหมาะสมในการบรรยายวามันเกิดขึ้นหลังฝน [อางถึงตอนที่น้ําทวมลดลงแลว]






ไมไดคะแนน
รหัส 0:

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป
 มันมากเกินกวาแคมีผล จริงๆ แลวมันเปนการจูโจม
 ไม ของขวัญไมไดเชื่อมโยงถึงตอนจบ
 ไม มันอาจดีมากกวานี้ถาจบลงดวยสิ่งที่นาตื่นเตนมากกวานี้ [ไมไดเชื่อมโยงตอนจบกับสวนอื่นๆ
ของเรื่อง]
 มันจบลงดวยการบรรยายถึงกระดูกแฮม

หรือ:

แสดงถึงความไมเขาใจสิ่งที่อาน หรือใหคําตอบทีไ่ มสมเหตุสมผลหรือไมเกี่ยวของ
 ใช มันแสดงวาทั้งหมดเปนเพียงความฝน [ไมสมเหตุสมผล]
 ไม เพราะวาผูอานไมทราบวาทําไมเจาแมวจึงหายตัวไป [แสดงถึงการขาดความเขาใจ]

รหัส 9: ไมตอบ
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บริษัทแคนโค
แผนกบุคคล

แคนโค
ศูนยกลางการหางานและเปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร
ศปง. คิดคาใชจา ยอยางไร

ศปง. คืออะไร
ศปง. ยอมาจาก ศูนยกลางการหางานและ
เปลี่ยนงานภายในและภายนอกองคกร
เปนการริเริ่มและดําเนินการโดยพนักงานของแผนก
บุคคล รวมกับสมาชิกจากแผนกอื่นๆ และที่ปรึกษา
ดานอาชีพการงานจากภายนอก
ศปง. พรอมที่จะใหความชวยเหลือพนักงาน
ในการหางานใหมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ

ศปง. ทําอะไรบาง
ศปง. สนับสนุนลูกจางที่ตองการเปลี่ยนงาน
อยางจริงจัง โดยใชกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้ :
• ฐานขอมูลเกี่ยวกับงาน
หลังจากการสัมภาษณ ขอมูลทั้งหมดของพนักงานจะ
ถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับผูตองการหางาน
และตําแหนงงานวางในบริษัทแคนโคและในบริษัท
อื่นๆ
• การแนะแนว
ศักยภาพของลูกจางจะไดรับการสํารวจโดยการ
ปรึกษากับนักแนะแนวดานอาชีพ.
• จัดสอนวิชาตางๆ
มีการจัดสอนวิชาตางๆ (โดยการรวมมือกับฝาย
ขอมูลขาวสาร และการอบรม) เกี่ยวกับการหางาน
และการวางแผนดานอาชีพ
• โครงการเปลี่ยนอาชีพ
ศปง. ใหการสนับสนุนและประสานโครงการเพื่อชวย
ใหพนักงานไดเตรียมตัวสําหรับงานอาชีพใหมๆ และ
โลกทัศนใหม
• เปนตัวแทน
ศปง. ทําหนาที่เปนตัวแทนสําหรับพนักงานที่
ถูกใหออกจากงาน เนื่องจากการปรับองคกร และหา
ตําแหนงงานใหใหมถาจําเปน

การคิดคาใชจาย จะมีการปรึกษาและไดรับความ
เห็นชอบจากแผนกที่คุณทํางานดวย สวนใหญ
การบริการของ ศปง. หลายอยางไมคิดคาใชจาย
คุณอาจถูกขอใหจายบางในรูปของเงินหรือการสละ
เวลาทํางานใหกับเรา

ศปง. ทํางานอยางไร
ศปง. ชวยพนักงานที่ตองการเปลี่ยนงานอยางจริงจัง
ไมวาจะภายใน หรือภายนอกหนวยงานที่ทําอยู
กระบวนการเริ่มจากสงใบสมัคร การเขาพบ
นักแนะแนวจะมีประโยชนตอทานมาก ทานควร
ตองไปพูดกับนักแนะแนว เพื่อจะไดรูวาทานตองการ
อะไร และพิจารณาถึงความเปนไปไดในงานที่ทานจะ
ทํา นักแนะแนวจะคุนเคยกับความสามารถของทาน
และการพัฒนาหนวยงานที่ทานทําอยู
การติดตอกับ ศปง. ไมวาในกรณีใดก็ตามให
นักแนะแนว สมัครงานแทนทาน หลังจากนั้นทานจะ
ไดรับเชิญใหเขาสนทนากับตัวแทนของ ศปง.

ตองการขอมูลเพิ่มเติม
ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนกบุคคล
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ใชขอมูลในประกาศขางตน จากแผนกบุคคลตอบคําถามขางลางนี้

คําถามที่ 15: แผนกบุคคล
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ตามประกาศ ทานจะขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศปง. ไดจากที่ใด
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : คนคืนสาระ
โครงสรางขอเขียน : เชิงอธิบาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนือ่ งกัน
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
89.4
94.6
79.8
74.3

การใหคะแนน แผนกบุคคล 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบตองระบุอยางนอย หนึ่ง ในสองขอตอไปนี้
(1) จากแผนกบุคคล
(2) จากนักแนะแนวบุคคล
ตัวอยางเชน
 แผนกบุคคล
 นักแนะแนวบุคคล สามารถใหขอมูลทานไดมากกวา

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ เชน
 บริษัทแคนโค

รหัส 9: ไมตอบ
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คําถามที่ 16: แผนกบุคคล
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จงบอกวิธีที่ ศปง. ชวยคนที่จะตองถูกออกจากงานเนื่องจากมีการปรับปรุงองคกร มาสองวิธี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : คนคืนสาระ
โครงสรางขอเขียน : เชิงอธิบาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
66.7
57.4
35.1
16.6

การใหคะแนน แผนกบุคคล 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบตองระบุ ทั้งสองอยาง ตอไปนี้
(1) ศปง. จะทําหนาที่เหมือนเปนตัวแทน หรือ ผูแทนหางาน
(2) ศปง. ชวยหางานใหใหม [ไมรับคําวา “ธนาคารขอมูลเกี่ยวกับงาน” “การแนะแนว”
“หลักสูตร” หรือ “โครงการเปลี่ยนงาน”]
ตัวอยางเชน
 เปนตัวแทนหางาน
ชวยดวยการหางานใหมเมื่อจําเปน
 ทําหนาที่เหมือนตัวแทนหางาน
ชวยทานในการหางานใหม

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 (1) หางานให (2) ทําโครงการเปลี่ยนงาน
 ทําโครงการเปลี่ยนงาน
เปดหลักสูตร
 หาชองทาง / หางาน /เปดรับผูสมัครงาน
เปนตัวแทนหางาน
 สมัคร หรือ อภิปรายกับนักแนะแนวบุคคล

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 30

บทบรรณาธิการ

เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม
วิทยาศาสตรไดกาวล้ําหนากฎหมายและจริยธรรม
มันเกิดมาตั้งแต ป ค.ศ. 1945 เมื่อมีการทําลายลาง
ชีวิตมนุษยดวยระเบิดปรมาณู และทุกวันนี้มีวิทยาการ
ใหมที่เกิดขึ้นคือ การสรางชีวิตดวยวิธีนอกเหนือ
ธรรมชาติสําหรับบุคคลที่เปนหมัน
เราสวนใหญคงจําไดถึงความยินดีกับครอบครัว
บราวน ชาวอังกฤษที่เด็กหลอดแกวคนแรกถือกําเนิด
ขึ้น และเมื่อเร็วๆ นี้ มีเด็กที่เกิดจากตัวออนแชแข็ง
รอการฝงในครรภของหญิงที่จะมาเปนแม
เรื่องที่ปลุกกระแสการคัดคานเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีตัวออนแชแข็ง 2 ตัว
ในประเทศออสเตรเลีย ตัวออนนี้เตรียมไวสําหรับฝาก
ในครรภของเวลซา ริโอส ภรรยาของมาริโอ ริโอส
ตัวออนแรกไดรับการฝง เพื่อใหเติบโตในครรภของ
เวลซา แตไมประสบผลสําเร็จ สามีภรรยาคูนี้ตองการ
แกตัวใหม แตกอนที่ทุกอยางจะดําเนินไปตามแผน
ทั้งคูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียกอน
โรงพยาบาลของออสเตรเลียจะทําอยางไรกับ
ตัวออนที่เหลือ ควรจะฝากในครรภหญิงอื่นหรือไม
ซึ่งมีหญิงจํานวนมากอาสาเปนแมให แตตัวออนนี้จะมี
สิทธิในทรัพยสินของริโอสหรือไม หรือตัวออนควรถูก
ทําลายไปเทาที่ทราบกัน สามีภรรยาคูนี้มิไดแจงความ
จํานงใดๆ ถึงอนาคตของตัวออนนี้

เจาของเดิม คณะกรรมการยังพิจารณาอีกวาสภาพ
ของตัวออนขณะนี้ไมมีชีวิตและไมมีสิทธิ์ใดๆ จึงควร
ทําลายเสีย
อยางไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้คํานึงถึงขอ
กฎหมายและพื้นฐานทางจริยธรรม จึงใหเวลาอีก 3
เดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน ถามี
เสียงคัดคานการทําลายตัวออนมาก คณะกรรมการจะ
นําขอพิจารณามาทบทวนอีกครั้ง
ปจจุบันหากมีคูสามีภรรยาใดสมัครใจใชวิธีแช
แข็งตัวออนที่โรงพยาบาลควีนวิคตอเรียในซิดนีย
จะตองแจงใหชัดเจนวาจะทําอยางไรกับตัวออนหากมี
อะไรไมคาดคิดเกิดกับคูสามีภรรยานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเกิดกรณีซ้ํารอยแบบคู
ของริโอสอีก แตยังมีปญหาที่ยุงยากอื่นๆ อะไรอีก
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฝรั่งเศสมีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขออนุญาต
ใหเธอกําเนิดลูกจากเสปรมแชแข็งของสามีที่เสียชีวิต
ไปแลว ควรทําอยางไรกับคําขอนี้ หรือจะทําอยางไร
หากแมที่รับฝากทารกในครรภเกิดเปลี่ยนใจไมยอมคืน
ทารกตามสัญญารับฝากทารกในครรภที่ทําไว

สังคมของเราทุกวันนี้ลมเหลวในการใช กฎระเบียบ
เพื่อควบคุมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของพลัง
นิวเคลียรที่ใชทําลายลางกัน เราจะตองเผชิญกับฝนราย
อยางหนักหนวงกับความลมเหลวนั้น โอกาสที่จะนํา
ชาวออสเตรเลีย ไดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมี
เฉพาะกรณีนี้ เมื่อสัปดาหที่แลว กรรมการรายงานวา
ขึ้นมากมายอยางชัดเจน จึงตองมีการจํากัดขอบเขต
ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับ ทางดานกฎหมายและ จริยธรรมกอนที่เราจะไปกันไกล
บริจาคตัวออนจากผูอื่นตองไดรับคํายินยอมจาก
เกินไป
เจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอมใดจาก

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 31

ใหใชบทบรรณาธิการขางตนจากหนังสือพิมพ เรื่อง “เทคโนโลยีทําใหจําเปนตองมีกฎใหม”
ตอบคําถามขอตอไปนี้

คําถามที่ 17: กฎใหม

R236Q01 – 0 1 9

จงขีดเสนใตประโยคที่อธิบายสิ่งที่ชาวออสเตรเลียไดดําเนินการ เพื่อชวยตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับ
ตัวออนแชแข็งของคูสามีภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
63.1
58.0
33.8
20.5

การใหคะแนน กฎใหม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขีดเสนใต หรือ วงกลมรอบประโยค หรือสวนหนึ่งของประโยคที่อยางนอยมี 1 ขอในขอตอไปนี้
(1) “ตั้งคณะกรรมการ”
(2) “ใหเวลาอีก 3 เดือน เพือ่ รับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน…”
ตัวอยางคําตอบ
 [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะกรณี… [นักเรียนขีดเสนใต
ประโยคใดประโยคหนึ่งที่เกี่ยวของ]
 [ขีดเสนใต] …ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาเฉพาะ… และ …ใหเวลาอีก 3 เดือน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน… [นักเรียนขีดเสนใตสวนที่เกี่ยวของทั้งสองสวน]
 [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษเฉพาะกรณี… และ …เมื่อเร็วๆ นี้ ที่
ฝรั่งเศส มีหญิงสาวขึ้นศาลเพื่อขออนุญาตใหเธอกําเนิดลูกจากสเปรมแชแข็งของสามี… [สวนแรก
ของเนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่นนาจะสัมพันธกับคําถามตอไป ดังนั้นจึงอนุโลมใหได]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 [ขีดเสนใต] …ตัวออนควรถูกสลายไป เพราะมีขอกฎหมายระบุวาผูรับบริจาคตัวออนจากผูอื่นตอง
ไดรับความยินยอมจากเจาของกอน สําหรับในกรณีนี้ไมมีคํายินยอม… [นักเรียนขีดเสนใตเนื้อหา
ในสวนที่ไมเกี่ยวของ]
 [ขีดเสนใต]…ชาวออสเตรเลียไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี…
้ และ …โอกาสที่จะนํา
ความสามารถของนักวิทยาศาสตรไปใชในทางที่ผิดจะมีขึ้นมากมายอยางชัดเจน… [สวนหนึ่งของ
เนื้อหาที่ขีดเสนใตถูกตอง สวนอื่นที่ขีดเสนใตไมสามารถแปลไดวาเปนคําตอบของคําถามตอไป
ดังนั้นจึงใชไมได]

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 32

คําถามที่ 18: กฎใหม

R236Q02 – 0 1 9

จงยกตัวอยาง 2 ตัวอยาง จากบทบรรณาธิการที่แสดงวาเทคโนโลยีปจจุบัน เชน การฝาก
ตัวออนแชแข็งในครรภ สรางความจําเปนที่จะตองมีกฎใหม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : พัฒนาการตีความ
โครงสรางขอเขียน : คําชี้แจง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
24.4
36.6
25.3
9.6

การใหคะแนน กฎใหม 2
รหัส 1: กลาวถึงอยางนอย 2 ขอ จากขอตอไปนี้
(1) เมื่อครอบครัวริโอสเสียชีวิต เกิดการวิจารณวาควรทําอยางไรกับตัวออน
[ไมรับขอวิจารณในยอหนาที่ 4 (เชน “โรงพยาบาลจะทําอยางไรกับตัวออน ที่เหลือ”
“ตัวออนจะมีสิทธิในทรัพยสินของรีโอสหรือไม”) เวนแตวา ผูตอบเชื่อมโยงคําวิจารณ
เหลานั้นไดอยางชัดเจนถึงการตายของผูใหตัวออน (ครอบครัวริโอส)]

(2) หญิงในฝรั่งเศสตองรองตอศาลเพื่อขออนุญาตใชน้ําเชื้อของสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแลว
(3) อะไรควรเปนกฎสําหรับแมที่รับเปนผูตั้งทอง ที่ไมยอมใหทารกที่เธอใหกําเนิด
 ตองแสดงใหเห็นวาตองการใหผูที่เปนเจาของตัวออน ชี้เฉพาะลงไปวาควรทําอยางไรกับตัวออน ถา
สิ่งไมคาดคิดเกิดขึ้น และสําหรับกฎหมายเกี่ยวกับวาควรทําอยางไร หากแมที่รับตั้งทองไมตองการ
ใหทารกเกิด

หรือ:

กลาวถึงตัวอยางที่ใหไวขางบนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ หนึ่ง ตัวอยาง [(1) (2)
หรือ (3)] และ (ศักยภาพการทําลายลางของ) พลังปรมาณู

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 เขาแชแข็งน้ําเชื้อและมันควรแชแข็งไวจนกวาจะไดใช [คําตอบที่ไมเกี่ยวของ]
 — ตัวออนมีสิทธิ์ในทรัพยสินของรีโอสหรือไม
 — พวกเขาสามารถจะปลูกถายไวกับคนอื่นไดไหม [ไมชัดเจนวากลาวถึงสวนไหนของเนื้อหา ถา
เปนกรณีของริโอส คําตอบไมไดใหตัวอยางสองขอตามที่โจทยตองการ ถาในกรณีของฝรั่งเศส จะ
เปนประเด็นที่สอง แตเปนการตีความที่ไมถูกตองเพราะเปนภรรยา ไมใช “คนอื่น”]

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 33

มอเตอรไซค
คุณเคยตื่นขึ้นมาแลวรูสึกวามีบางอยางผิดปกติไหม?
มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน
ฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียง
ครูตอมาฉันเปดมาน
อากาศเลวราย – ฝนกําลังเทลงมา
จากนั้นฉันมองลงไปที่สนามหญา
ใชแลว! เจานั่นไง – มอเตอรไซค
มันก็ยังคงพังเหมือนเมื่อคืนกอน
และขาของฉันก็เริ่มปวด
ใชเรื่อง “มอเตอรไซค” ดานบนเพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R402Q01

คําถามที่ 19: มอเตอรไซค
มีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นกับคนในเรื่องเมื่อคืนกอน เหตุการณนั้นคืออะไร
1.
2.
3.
4.

อากาศไมดีทําใหมอเตอรไซคชํารุด
อากาศไมดีทําใหคนในเรื่องออกไปขางนอกไมได
คนในเรื่องซื้อมอเตอรไซคคันใหม
คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจากมอเตอรไซค

การใหคะแนน มอเตอรไซค 1
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

รหัส 1: ขอ 4. คนในเรื่องประสบอุบัติเหตุจากมอเตอรไซค
ประเทศ
ไทย

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
89.47

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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R402Q05

คําถามที่ 20: มอเตอรไซค
บรรทัดที่ 7 ที่กลาววา: “ใชแลว!”
ทําไมคนในเรื่องจึงกลาวคํานี้
1.
2.
3.
4.

คนในเรื่องทําบางอยางที่ยากไดสําเร็จ
ขณะนี้คนในเรื่องเขาใจแลววาวันนั้นจะไมเลวรายนัก
คนในเรื่องจําไดแลววาทําไมบางอยางจึงดูผิดปกติไป
คนในเรื่องมีความสุขที่ไดเห็นมอเตอรไซค

การใหคะแนน มอเตอรไซค 5

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. คนในเรื่องจําไดแลววาทําไมบางอยางจึงดูผิดปกติไป
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
85.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

R402Q02

คําถามที่ 21: มอเตอรไซค
“มันคือวันแบบนั้นสําหรับฉัน”
วันนั้นคือวันแบบใด
1.
2.
3.
4.

วันที่ดี
วันที่ไมดี
วันที่นาตื่นเตน
วันที่นาเบื่อ

การใหคะแนน มอเตอรไซค 2
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

รหัส 1: ขอ 2. วันที่ไมดี
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
70.28

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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R402Q06

คําถามที่ 22: มอเตอรไซค
ทําไมผูเขียนจึงเริ่มเรื่องดวยคําถาม
1.
2.
3.
4.

เพราะผูเขียนตองการรูคําตอบ
เพื่อใหผูอานมีสวนรวมกับเรื่องนั้น
เพราะเปนคําถามที่ตอบยาก
เพื่อเตือนผูอานวาประสบการณนี้หาไดยาก

การใหคะแนน มอเตอรไซค 6

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การสะทอนและประเมิน
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. เพื่อใหผูอานมีสวนรวมกับเรื่องนั้น
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
68.73

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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คนขี้เหนียวกับทองคํา
นิทานโดย อีสป
คนขี้เหนียวคนหนึ่งไดขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองคํามากอนหนึ่ง ซึ่งเขานํามันไปฝงลงในหลุมที่อยู
ขางกําแพงเกา เขาเดินไปดูทุกวัน คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นวาคนขี้เหนียวไปที่จุดนัน้ อยูเ สมอ
จึงตัดสินใจจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขา ไมนานคนงานก็พบความลับเรื่องสมบัติที่ซอนไว และเมื่อ
ขุดลงไปก็พบกอนทองคําและขโมยมันไป เมื่อคนขี้เหนียวมาดูอีกครั้ง ก็พบแตหลุมวางเปลา เขาจึงเริ่ม
ดึงผมของตัวเองและคร่ําครวญเสียงดังดวยความเศราโศกเสียใจ เพื่อนบานเห็นเขาจมอยูกับความ
เศราโศกและไดรับรูถึงสาเหตุ จึงกลาววา “สวดมนตเถิดอยาเสียใจไปเลย ทานก็เอากอนหินใสไวใน
หลุมสิ แลวคิดวาทองคํายังวางอยูตรงนั้น มันก็ใหผลเหมือนกับตอนทียั่ งมีทองคําอยู อยางไรเสียทานก็
เหมือนกับไมมมี ันอยูแลว เพราะทานไมไดนํามันมาใชเลยสักนิด”
จงใชนิทานเรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองคํา” เพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R433Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 23: คนขี้เหนียว
อานขอความดานลางและใสตัวเลขตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง
คนขี้เหนียวตัดสินใจเปลี่ยนเงินที่มีอยูทั้งหมดเปนกอนทองคํา
ชายคนหนึ่งขโมยทองคําของคนขี้เหนียว
คนขี้เหนียวขุดหลุมแลวซอนสมบัติของเขาไวในนั้น
เพื่อนบานของคนขี้เหนียวบอกเขาใหหาหินมาวางแทนทองคํา

การใหคะแนน คนขี้เหนียว 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: 1 3 2 4 ตามลําดับ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

% ตอบถูก
79.94

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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R433Q07 – 0 1 9

คําถามที่ 24: คนขี้เหนียว
คนขี้เหนียวไดกอนทองคํามาอยางไร

...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การเขาถึงและคนสาระ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
77.37

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน คนขี้เหนียว 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: กลาววาเขาขายทุกสิ่งที่เขามี อาจถอดความหรือยกประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรง
 เขาขายทุกอยางที่เขามี
 เขาขายของทุกอยาง
 เขาซื้อมันมา [การเชื่อมโยงไปวาขายทุกสิ่งที่เขามีโดยนัย]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 มันเปนของเขา
 เขาไดมันมา

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 เขาขโมยมัน

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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R433Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 25: คนขี้เหนียว
นี่คือบทสนทนาระหวางคนสองคนที่ไดอานเรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองคํา”
เพื่อนบานชางนา
รังเกียจ เขานาจะ
แนะนําใหหา
อยางอื่นที่ดีกวา
หินมาแทนทองคํา

ไม เขาทํา
อยางนั้นไมได
กอนหินเปน
สิ่งสําคัญใน
เรื่อง
ผูพูดคนที่ 2

ผูพูดคนที่ 1
ผูพูดคนที่ 2 จะใหเหตุผลสนับสนุนมุมมองของเขาเองวาอยางไร

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
33.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน คนขี้เหนียว 5
เจตนาของคําถาม:
การบูรณาการและตีความ: พัฒนาทักษะการตีความ
เชื่อมโยงรายละเอียดของนิทานกับใจความสําคัญของเรื่อง
คะแนนเต็ม
รหัส 1: รูวาใจความของเรื่องอยูทที่ องคําถูกแทนที่ดวยบางสิ่งที่ไมมีประโยชนหรือไมมีคา
 มันจําเปนตองแทนที่ดวยบางสิ่งที่ไมมีคุณคาเพื่อใหเปนไปตามจุดประสงค
 กอนหินมีความสําคัญในเรื่อง เพราะในภาพรวมคือการฝงหินก็ใหสิ่งดีๆ ที่ทองคําใหแกเขาไดไม
ตางกัน
 ถาคุณแทนที่มันดวยบางสิ่งที่ดีกวากอนหิน มันอาจผิดจุดประสงค เพราะสิ่งที่ฝงตองเปนของบางสิ่งที่
ไมมีประโยชนจริงๆ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2
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 กอนหินไมมีประโยชน แตสําหรับคนขี้เหนียว มันก็เหมือนกับทองคํา!
 สิ่งที่สามารถใชประโยชนคือสิ่งที่ดีกวา เขาไมไดใชทองคํา นั่นคือสิ่งที่คนนั้นชี้ใหเห็น
 เพราะกอนหินสามารถหาไดในทุกที่ สําหรับคนขี้เหนียวทองคําและกอนหินก็เหมือนกัน [“หาไดในทุก
ที่” แสดงวากอนหินไมใชสิ่งที่มีคาพิเศษโดยนัย]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน





กอนหินเปนสวนสําคัญของเรื่อง [กลาวซ้ํากับคําถาม]
มันจําเปนตองเปนกอนหิน [ขาดคําอธิบาย]
มันจะไดไมเหมือนเดิม [กวางเกิน]
ในเรื่องหินมีคุณคาในเชิงสัญลักษณ [ไมไดอธิบายวาคุณคาในเชิงสัญลักษณคืออะไร]

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 มันตองเปนกอนหินเพราะกอนหินหนัก

รหัส 9: ไมตอบ

R433Q02

คําถามที่ 26: คนขี้เหนียว
ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร
1.
2.
3.
4.

อยาเก็บสะสมของมีคาที่สามารถถูกขโมยได
การไวใจคนอื่นถือเปนขอผิดพลาด
การไมไดใชของที่มีก็เหมือนกับวาไมมขี องสิ่งนั้น
อยาเสียใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได

การใหคะแนน คนขี้เหนียว 2
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การบรรยาย
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

รหัส 1: ขอ 3. การไมไดใชของที่มีก็เหมือนกับวาไมมขี องสิ่งนั้น
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
73.99

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
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การทํางานทางไกล
วิถีทางแหงอนาคต
ลองจินตนาการวามันจะวิเศษอยางไรถาสามารถ “ทํางานทางไกล”1 บนสายดวนอิเล็กทรอนิกสที่งาน
ทุกอยางของคุณทําผานคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท! ไมตองขึ้นไปเบียดในรถเมลหรือรถไฟทีค่ นแนน
อีกตอไป หรือไมตองเสียเวลาเปนชั่วโมงๆ เดินทางไป-กลับที่ทํางาน คุณสามารถทํางานที่ไหนก็ไดที่
ตองการ ลองคิดถึงโอกาสทั้งหมดในการทํางานที่อาจจะเกิดขึ้น!
มาลี
ความหายนะจากการปฏิบัติ
การลดชั่วโมงการเดินทางและลดการใชพลังงานที่เกี่ยวของ เห็นไดชัดวาเปนความคิดที่ดี แตเปาหมาย
นั้นควรทําใหสําเร็จโดยการพัฒนาการขนสงมวลชน หรือการรับประกันวาที่ทํางานจะตั้งอยูใกลกับที่อยู
อาศัยของผูคน ความคิดที่ทะเยอทะยานวาการทํางานทางไกลควรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตมีแตจะนําพา
ผูคนใหหมกมุนอยูกับตัวเองมากขึ้นเทานั้น เราตองการจริงๆ หรือที่จะใหความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนหดหายไป
สุชาติ
“การทํางานทางไกล” (Telecommuting) เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย แจค นิลส ในชวงตนของทศวรรษที่ 1970 เพื่อบอก
ถึงสถานการณที่ผูทํางานดวยคอมพิวเตอรหางจากสํานักงานกลาง (เชน ที่บาน) และสงขอมูลและเอกสารไปยัง
สํานักงานกลางทางสายโทรศัพท

จงใช “การทํางานทางไกล” ขางบนเพื่อตอบคําถามตอไปนี้
R458Q01

คําถามที่ 27: การทํางานทางไกล
ความสัมพันธระหวาง “วิถีทางแหงอนาคต” กับ “ความหายนะจากการปฏิบัต”ิ คืออะไร
1.
2.
3.
4.

เขาใชขอโตแยงที่ตางกันเพื่อลงขอสรุปรวมเดียวกัน
เขาเขียนในรูปแบบที่เหมือนกันแตเปนหัวขอทีแ่ ตกตางกันโดยสิ้นเชิง
เขาแสดงมุมมองทั่วไปที่เหมือนกัน แตไปถึงชวงสรุปที่ตางกัน
เขาแสดงมุมมองที่ขัดแยงกันในหัวขอเดียวกัน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
32.17

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 2

หนา 41

การใหคะแนน การทํางานทางไกล 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. เขาแสดงมุมมองที่ขัดแยงกันในหัวขอเดียวกัน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
R458Q07 – 0 1 9

คําถามที่ 28: การทํางานทางไกล

งานหนึ่งอยางที่อาจจะมีปญหาถาทํางานทางไกล คืองานอะไร จงใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การสะทอนและประเมิน
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ถอยความตอเนื่องกัน
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.6

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอ มูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การทํางานทางไกล 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ระบุประเภทของงานและใหคําอธิบายที่เปนไปไดวาทําไมคนทํางานประเภทนั้นไมสามารถ
ทํางานทางไกลได คําตอบตองระบุ (โดยตรงหรือโดยนัย) วาจําเปนตองไปปรากฏตัวในงาน
ที่ระบุนั้นๆ
 คนงานกอสราง มันยากที่จะทํางานกับไมและอิฐจากที่ไหนก็ได
 นักกีฬา คุณตองไปที่นั่นจริงๆ เพื่อแขงกีฬา
 ชางประปา คุณไมสามารถซอมอางลางหนาของคนอื่นจากบานคุณ!
 ขุดลอกทอ เพราะคุณตองไปอยูที่นั่น
 พยาบาล มันยากที่จะตรวจวาผูปวยสบายดีหรือไมผานอินเทอรเน็ต
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ไมไดคะแนน
รหัส 0: ระบุประเภทของงาน แตไมมีคําอธิบาย หรือ ใหคําอธิบายที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
ทางไกล
 ขุดลอกทอ
 นักดับเพลิง
 นักเรียน
 ขุดลอกทอ เพราะมันเปนงานหนัก [คําอธิบายไมไดแสดงใหเห็นวาทําไมงานนี้จึงมีปญหาในการใชการ
ทํางานทางไกล]

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน
 คุณตองไปอยูที่นั่น

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ ปนไปไมไดหรือไมเกี่ยวของ
 ผูจัดการ ไมมีใครใสใจคุณอยูแลว [คําอธิบายที่ไมเกี่ยวของ]

รหัส 9: ไมตอบ
R458Q04

คําถามที่ 29: การทํางานทางไกล
ขอความใดทีท่ ั้งมาลีและสุชาตินาจะมีความเห็นตรงกัน
1.
2.
3.
4.

ผูคนควรไดรับอนุญาตใหทํางานกี่ชั่วโมงก็ไดตามที่พวกเขาตองการ
ไมใชความคิดที่ดีที่คนใชเวลามากเกินไปในการเดินทางไปทํางาน
การทํางานทางไกลอาจไมเหมาะกับทุกคน
การสรางความสัมพันธทางสังคมเปนสวนสําคัญที่สุดของการทํางาน

การใหคะแนน การทํางานทางไกล 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. ไมใชความคิดที่ดีที่คนใชเวลามากเกินไป
ในการเดินทางไปทํางาน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
กลยุทธการอาน : การบูรณาการและตีความ
โครงสรางขอเขียน : การโตแยง
รูปแบบถอยความ : ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

% ตอบถูก
33.16

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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