
1 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบการอาน  ชุดที่ 3 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
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คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
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ทะเลสาบชาด 
รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําของทะเลสาบชาด ในซาฮารา อัฟริกาเหนือ ทะเลสาบชาด  
สูญหายไรรองรอย ประมาณ 20,000 ปกอนคริสตศักราช (20,000 BC)  ชวงปลายยุคน้ําแข็ง และ
ประมาณ 11,000 ปกอนคริสตศักราช (11,000 BC) ทะเลสาบนี้ปรากฏข้ึนมาอีกครั้ง ปจจุบันระดับน้ํา
ของทะเลสาบ มีระดับเดียวกับเมื่อป ค.ศ. 1000 (AD 1,000) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงถึงศลิปะบนหินแหงซาฮารา (ภาพเขียนโบราณ หรือภาพวาดบนฝาผนังถ้ํา) และการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตวปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
ศิลปะหินแหงซาฮาราและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตสัตวปา 
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รูปที ่1 
ทะเลสาบชาด: การเปลี่ยนแปลงระดับ 
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จงใชขอมูลขางตนเก่ียวกับทะเลสาบชาด  ตอบคําถามตอไปนี้   

คําถามที่ 1: ทะเลสาบชาด R040Q02 

ปจจุบันทะเลสาบชาด ลึกเทาไร 

1.  ประมาณ 2 เมตร 
2.  ประมาณ 15 เมตร 
3.  ประมาณ 50 เมตร 
4.  สาบสูญไปแลว 
5.  ขอมูลไมไดระบุ 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ประมาณ 2 เมตร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 2: ทะเลสาบชาด R404Q03 – 0 1 9  

ประมาณปใด ที่กราฟในรูปที่ 1 เริ่มตน 
.................................................................... 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 11,000 กอนคริสตศักราช (หรือประมาณระหวาง 10,500 และ 
12,000  หรืออ่ืนๆ ที่ชี้วานักเรียนประมาณจากมาตราสวน 
ในแผนที)่ 
 11,000 
 11,000 กอนคริสตศักราช  
 10,500 กอนคริสตศักราช  
 กอน 10,000 กอนคริสตศักราชเพียงเล็กนอย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77.0 
เกาหลี 73.0 
จีน-ฮองกง 55.8 
ไทย 33.2 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 52.7 
เกาหลี 44.2 
จีน-ฮองกง 61.5 
ไทย 19.0 
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 ประมาณ 12,000 
 ประมาณ 11,000 กอนคริสตศักราช 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ รวมถึงลูกศรที่ชี้จุดเริ่มตนของกราฟ 
 10,000 กอนคริสตศักราช  [ไมสามารถประมาณจากมาตราสวน] 
 20,000 กอนคริสตศักราช  
 8000 กอนคริสตศักราช  [ดูตัวเลขผิด] 
 11000 BC 4000 กอนคริสตศักราช  [ไมอานคําตอบที่ถูกขีดทิ้ง] 
 0 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 3: ทะเลสาบชาด R040Q03B – 0 1 9  

ทําไมผูเขียนจึงเลือกที่จะเริ่มตนกราฟ ณ จุดนี?้ 

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

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

 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 3B 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบอางถึงการปรากฏข้ึนใหมของทะเลสาบ ขอสังเกต คําตอบอาจได 1 คะแนน แมวา
คําตอบกอนหนานี้จะผิด 
 ทะเลสาบชาดปรากฎขึ้นใหมในป 11,000 กอนคริสตกาล หลังจากที่หายสาบสูญ 
 หายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อประมาณ 20,000 กอนคริสตกาล 
 ทะเลสาบหายไปชวงระหวางยุคน้ําแข็ง และกลับมาปรากฎอีกราวประมาณยุคนี ้
 มันปรากฏขึ้นอีก 
 ประมาณ 11,000 กอนคริสตกาล มันกลับมาอีก 
 แลวทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นอีกหลังจากที่หายไป 9000 ป 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 48.8 
เกาหลี 37.2 
จีน-ฮองกง 47.2 
ไทย 16.6 
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ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้น  เมื่อสรรพสัตวเริ่มปรากฏตัว 
 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อมนุษยเริ่มสรางศิลปะบนหิน 
 11,000 กอนคริสตกาล  เมื่อทะเลสาบปรากฏขึ้น (ครั้งแรก) 
 เพราะเปนเวลาที่ทะเลสาบชาดแหงสนิท 
 เพราะเปนจุดเริ่มตนของกราฟ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 4: ทะเลสาบชาด  R040Q004 

รูปที่ 2 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่ถือวา 

1. สัตวตางๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตวที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้น  ๆ
2. ศิลปนที่วาดสัตวมีทักษะสูงมาก 
3. ศิลปนที่วาดรูปสัตวเปนผูเดินทางทองเที่ยวไปไดในโลกกวางอยางทั่วถึง 
4. ไมไดมีความพยายามที่จะนําสัตวที่วาดในภาพเหลานั้นมาเปนสัตวเลี้ยง 

 

 

 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  สัตวตางๆ ในศิลปะบนหิน คือ สัตวที่มีอยูในพ้ืนที่นั้น ในเวลาที่มีการวาดภาพนั้นๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 78.6 
เกาหลี 84.8 
จีน-ฮองกง 76.4 
ไทย 63.1 
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คําถามที่ 5: ทะเลสาบชาด  R040Q006 

ใหนําขอมูลจากรูป 1  และรูป 2 มารวมกันเพ่ือตอบคําถามนี้ 
การสาบสูญของแรด ฮิปโปโปเตมัสและวัวปา ในภาพศิลปะบนหินแหงซาฮารา เกิดข้ึนเมื่อใด 

1. ตอนเริ่มตนของยุคน้ําแข็งซึ่งใกลกับยุคปจจุบันที่สุด 
2. ชวงกลางของยุคเมื่อทะเลสาบชาดมีระดับสูงสุด 
3. หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 
4. เมื่อตอนตนของชวงเวลาที่ทะเลสาบแหงไป 

 

 

 

การใหคะแนน  ทะเลสาบชาด 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  หลังจากระดับของทะเลสาบชาดต่ําลงนานกวาพันป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :    แผนภูมิและกราฟ 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 58.1 
เกาหลี 54.6 
จีน-ฮองกง 40.3 
ไทย 33.3 
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โครงการใหพนักงานสมัครใจสรางภูมิคุมกันไขหวัด  ของบริษัททองไท 

เราทราบกันดีวา ไขหวัดติดตอไดงาย และรุนแรงในฤดูหนาว ทําใหผูปวยหายยาก 

วิธีที่ดีที่สุดในการตานไวรัสไขหวัด คือ  ทําใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี  การออกกําลังกาย     
ทุกวัน  และการกินอาหารที่มีประโยชนที่มีผักและผลไมมาก  ๆ จะชวยใหระบบภูมิคุมกันในรางกาย
สามารถตอสูและปองกันการคุกคามของไวรัสชนิดนี้ได 

ทองไทตัดสินใจเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับภูมิคุมกัน  เพ่ือเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชปองกันการแพร 
กระจายของเชื้อไวรัสระหวางบุคคล  ทองไทจัดพยาบาลมาฉีดวัคซีนใหที่บริษัทในชวงครึ่งวันของเวลา
ทําการของสัปดาหที่เริ่มจากวันที่ 17 พฤษภาคม โครงการนี้เปนบริการฟรีแกพนักงานทุกคน 

โครงการนี้เปนโครงการตามความสมัครใจ พนักงานที่เขารวมโครงการตองลงชื่อแสดงความยินยอม 
เพ่ือแสดงวา ไมเปนภูมิแพ และแจงใหทราบวาการฉีดวัคซีนครั้งนี้อาจเกิดผลขางเคียงบางเล็กนอย 

คําแนะนําทางการแพทยระบุวา การใหภูมิคุมกันนี้ไมทําใหเปนไขหวัดใหญ อยางไรก็ตาม อาจเกิด
ผลขางเคียงบาง เชน เมื่อยลา มีไขเล็กนอย และแขนไมมีกําลัง 
 

 

 

 
ใครควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป แนะนําใหสรางภูมิคุมกัน ยกเวนผูใดก็ตามที่เปน 
โรคเรื้อรังที่ทําใหสุขภาพออนแอ  โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่เปนโรคหัวใจ หลอดลมอักเสบ หรือ
เบาหวานไมวา อายุเทาใด 

ในสภาพแวดลอมของที่ทํางาน ทุกคนเสี่ยงตอการติดเชื้อหวัด 

ใครไมควรไดรับภูมิคุมกัน? 

ผูที่แพอาหารประเภทไข คนที่เปนไขตัวรอนเฉียบพลัน และสตรีมีครรภ 

โปรดปรึกษาแพทย  หากทานกําลังอยูในระหวางการบําบัดดวยยาใดๆ หรือเคยมีปฏิกิริยาตอ 
การฉีดยาแกหวัดมากอน
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ถาทานตองการไดรับภูมิคุมกัน ในสัปดาหที่เริ่มจากวันที ่17 พฤษภาคม โปรดแจงฝายบุคคล           
ที่คุณวีนัส  รื่นรมย   ภายในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม การนัดวันเวลาจะทําตามชวงที่พยาบาลวาง 
จํานวนคนที่ตองการรับภูมิคุมกัน และเวลาที่พนักงานสวนใหญสะดวก  อยางไรก็ตามถาทานตองการ
ไดรับภูมิคุมกันสําหรับฤดูหนาวนี้แตไมสะดวกในวันที่กําหนด  โปรดแจงคุณวีนัส  เพ่ือจะไดจัดวันและ
เวลาอ่ืนแทน  ถามีผูเขารวมจํานวนมากพอ 

ถาทานตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอคุณวีนัส ตอ 5577 

 

 

 

วีนัส  รื่นรมย เจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัททองไท  เตรียมใบปลิวขอมูล 2 หนา ดังกลาว  
สําหรับพนักงานบริษัท ใหนักเรียนใชขอมูลดังกลาวขางตน สําหรับตอบคําถามตอไปนี ้
 

คําถามที่ 6: ไขหวัด  R077Q02 

ขอใดตอไปนี้ กลาวถึงวิธีการของโครงการสรางภูมิคุมกันไขหวัดของบริษัททองไท 

1. จะมีการจัดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงฤดูฝนนี ้
2. จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 
3. ผูเขารวมโครงการจะไดรับรางวัลเปนการตอบแทน 
4. แพทยจะดําเนินการฉีดวัคซีน 

การใหคะแนน  ไขหวัด 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  จะมีการฉีดวัคซีนใหในชวงเวลาทํางาน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 85.8 
เกาหลี 71.7 
จีน-ฮองกง 86.4 
ไทย 49.0 
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คําถามที่ 7: ไขหวัด R077Q03 – 0 1 2 9  

เราสามารถดูเน้ือหาของบทความ  (กลาวถึงอะไร) 

เราสามารถดูรูปแบบ (วิธีที่นําเสนอ) 

คุณวีนัสตองการใหรูปแบบ ของเอกสารดูเปนกันเอง  ในขณะเดียวกันตองการเชิญชวนพนักงานดวย 

ทานคิดวา เธอประสบความสําเร็จหรือไม 

จงอธิบาย โดยอางถึงรายละเอียดของการจัดวางขอความ แบบวิธีการเขียน การวางภาพ หรือลายเสน
ตางๆ 

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

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ไขหวัด 3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางเนื้อหาอยางถูกตอง  และโยงรูปแบบการเขียนเขากับวัตถุประสงค  ใหสอดคลองกับ
ความหมายของ “เปนกันเองและชักชวนสงเสริม” ตองมอียางนอย 1 ขอ  ตอไปนี ้

(1) อางลักษณะสําคัญเนื้อหาในรายละเอียด  (การวางรูปแบบ  วิธีการเขียน  ภาพ  หรือ
สิ่งอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน)  นั่นคือ บอกคุณภาพของรูปแบบการเขียนในแตละสวนและ/
หรือ 

(2) ใชคําที่แสดงการประเมินคุณคาแบบอ่ืนนอกเหนือจาก “เปนกันเอง” และ “ชักชวน
สงเสริม”  (หมายเหต ุคําวา “นาสนใจ”  “อานงาย” และ “ชัดเจน” ถือวายังไมตรงพอ)   

ตองแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน หรือเปนนัยๆ ดวยวาวีนัสประสบความสําเร็จหรือไม   
 ไม การวางรูปเข็มฉีดยาตั้งแตเริ่มตนเปนความคิดที่แย ทําใหดูนากลัว  [อางถึงการวางรูปแบบ

โดยเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง (1)  ใชคําของตนเองประเมินคุณคา คือ “นากลัว” (2)] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 44.1 
เกาหลี 41.6 
จีน-ฮองกง 56.2 
ไทย 21.7 
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 สําเร็จ  ใชรูปภาพค่ันเนื้อหาชวยใหงายตอการอาน [อธิบายในแงการวางรูปแบบ (1)] 
 ภาพไวรัสที่คลายการตูนดูเปนกันเอง [อางอยางจําเพาะ (“คลายการตูน”) ของการเสนอรูปแบบ (1)] 
 ไม  รูปภาพดูเปนเด็กเกินไป และไมตรงกับเรื่อง  [ใชศัพทของตัวเอง (“ดูเปนเด็ก” “ไมตรงกับเรื่อง”) 

เพื่อประเมินลักษณะที่กลาวถึงในเนื้อเรื่อง (2)] 
 สําเร็จ  รูปแบบการเขียนดูสบายๆ ไมเปนทางการเกินไป [ใชศัพทของตนเอง (“สบายๆ”  “ไมเปน

ทางการ”) ในการประเมินรูปแบบที่กลาวถึง (2)]  
 สําเร็จ  รูปแบบดูอบอุน เช้ือเชิญ [ใชศัพทของตนเองในการประเมินรูปแบบ (2)] 
 มีขอเขียนมากไปคนมักไมสนใจอาน [อางถึงรูปแบบที่เก่ียวของในการเสนอเนื้อหา ขนาดเนื้อหาของ

บทความ (1) ใชศัพทของตนเอง (2)] 
 เธอไมไดกดดันใหคนไปรับการฉีดวัคซีน และนั่นจะเปนการชักชวนสงเสริมใหคนไปรับวัคซีน  [อาง

ถึงทาทีอยางเปนนัยตามลักษณะหนึ่งของการเขียนเรื่อง ในแงของรูปแบบ (2)] 
 ใชไมได  การเขียนเปนทางการมาก [เปนแบบโตแยงแตอนุโลมไดวาใชศัพทของตนเองในการ

ประเมิน  “เปนทางการ” (2)] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อางตามเนื้อหาไดอยางถูกตอง และ โยงกับวัตถุประสงคเขากับสาระของเรื่อง (มากกวากับ
รูปแบบการเขียน) สอดคลองกับ “ความเปนกันเอง” และ “ชักชวนสงเสริม” บอกความเห็นได
ดวยวา  วีนัสประสบความสําเร็จหรือไม 
 ไม  ไมมีทางที่ขาวสารเก่ียวกับการฉีดวัคซีนจะเปนกันเองและชักชวนสงเสริมได 
 ใช  เธอประสบความสําเร็จ เธอใหมีหลายๆ  โอกาสและจัดสรรเวลาใหสําหรับทุกคนไดรับภูมิคุมกัน

หวัด เธอยังไดใหคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพอีกดวย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมพอเพียง หรือคลุมเครือไป 
 ใช  ทําได ดูเหมือนจะเปนความคิดที่ดี 
 ใช  เปนกันเองและใหกําลังใจ  [ไมไดใชคําที่กลาวถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง] 
 ไม  ไมเปนผลหรอก 
 ไม  เพราะขอมูลบางอยางไมถูกตอง  [อางถึงเนื้อหาโดยไมมีความเช่ือมโยงกับความคิดของ “ความ

เปนกันเอง และชักชวนสงเสริม”] 
 ใช  ภาพประกอบเปนการชักชวนสงเสริม  และรูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได[“ภาพประกอบ

เปนการชักชวนสงเสริม” ไมบอกอะไรมากไปกวาคําถาม “รูปแบบของการประกาศนั้นยอมรับได” 
นั้น ออนเกินไป] 

 เธอประสบผลสําเร็จ  อานงาย และชัดเจน   [คําที่ใชยังไมเฉพาะเจาะจงพอ] 
 ฉันคิดวาเธอประสบความสําเร็จอยางดีเธอเลือกภาพและเขียนเนื้อเรื่องไดนาสนใจ [ไมมีการประเมิน

รูปภาพแตอยางใด และเนื้อหานาสนใจ คลุมเครือเกินไป] 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่ใหไมถูกตอง หรือ ใหคําตอบที่ไมเปนเหตุเปนผลหรือไมเก่ียวของ  
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 ใช  เพราะทุกคนควรไดรับการฉีด  [ไมเก่ียวของและไมถูกตอง] 
 ไม  รูปภาพไมเก่ียวกับขาวสาร  [ไมถูกตอง] 
 ใช เพราะเธอตองการใหทุกคนกังวลใจเก่ียวกับการเปนไขหวัด [ขัดแยงกับความคิดเรื่อง “เปน

กันเองและชักชวนสงเสริม”] 
 เปนเรื่องดี แตมันเปนเพียงความเห็น [ไมเก่ียวของ] 
 ใช มันใหขาวสารสั้นๆ เก่ียวกับการทําอยางไรจึงสามารถหยุดยั้งไขหวัดใหญ [ไมเก่ียวของ – อางถึง

เนื้อหาที่ไมจําเพาะเจาะจง] 
 ใช เธอเพียงแตพูดความจริง  [ไมเก่ียวของ] 
 ใช เพราะนาจะมีคนมากกวานี้ที่ควรไดรับภูมิคุมกัน [ใหความเห็นทั่วไปเก่ียวกับเรื่องภูมิคุมกัน 

ไมไดกลาวถึงรูปแบบของเนื้อหา] 
 ใช ฉันทํา เพราะวาไมมีใครอยากปวย ทุกคนตองการมีสุขภาพดี [ไมเก่ียวของ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 8: ไขหวัด  R077Q04 

ใบปลิวนี้ ชี้ใหเห็นวา ถาทานตองการปองกันตัวเองจากไวรัสไขหวัด การฉีดภูมิคุมกันไขหวัดนั้น เปน
จริงในขอใด 

1. ไดผลดีกวาการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน แตมีความเสี่ยงสูงกวา 
2. เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทนการออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน 
3. ไดผลเชนเดียวกับการออกกําลังกาย และการกินอาหารที่มีประโยชน และมีความยุงยากนอยกวา 
4. ไมคุมคา ถาทานออกกําลังกายเปนประจําอยูแลวและกินอาหารที่มีประโยชน 

การใหคะแนน  ไขหวัด 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เปนความคิดที่ดี แตไมใชการแทน 
การออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 38.8 
เกาหลี 29.6 
จีน-ฮองกง 74.0 
ไทย 51.5 
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คําถามที่ 9: ไขหวัด  R077Q05 – 0 1 9 

สวนหนึ่งของใบปลิวกลาววา : 

ใครควรไดรับการฉีดวคัซีน? 

ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส 

 
หลังจากที่คุณวีนัสแจกใบปลิวนี้แลว เพ่ือนรวมงานบอกเธอวา ควรตัดขอความ  “ผูที่สนใจปองกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส” ออกไป เพราะเปนขอความที่อาจทําใหเขาใจผิด 

นักเรียนเห็นดวยกับคําแนะนําที่วา ขอความนี้ทําใหเขาใจผิด  และควรตัดออกหรือไม      เพราะเหตุใด  

จงใหเหตุผลอธิบายคําตอบของทาน 

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

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

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

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  ไขหวัด 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบที่มีการประเมนิเนื้อหาในสวนทีเ่ก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วาอาจจะทําใหคิด
ขัดแยงกัน (“ใครควรไดรับภูมิคุมกัน ใครก็ได…” ตรงขามกับ “ใครไมควรไดรับภูมิคุมกัน”) 
นักเรียนอาจจะอธิบายหรือไมอธิบายสิ่งที่ตรงกันขามคืออะไร   

 ตัวอยางคําตอบ 
 เห็นดวย  เพราะมันอาจเปนอนัตรายสําหรับบางคนที่จะรับภูมิคุมกัน  (เชน หญิงมีครรภ) [บอกขอ

ขัดแยง] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 41.3 
เกาหลี 38.3 
จีน-ฮองกง 33.7 
ไทย 22.5 
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 ไม เพราะคุณเพียงแตตองอานตออีกสองสามบรรทัดเพื่อใหไดรูวาใครบางที่ไมควรไดรับการฉีด
วัคซีน และรวมความแลวเธอตองการใหทุกคนไดรับวัคซีน 

 เห็นดวย  เพราะเธอพูดวา “ใครก็ได” สามารถไดรับภูมิคุมกันไดและตอมาเธอยังพูดวาคนที่ไมควร
ไดรับภูมิคุมกัน  [ช้ีขอขัดแยง] 

 บรรทัดนี้บอกใหเห็นวาทุกคนควรไดรับวัคซีน ซึ่งไมจริง  [ช้ีขอขัดแยงอยางสั้นๆ] 
 เห็นดวย  สวนมากแลว อาจจะใช “ใครก็ตามที่สนใจปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส แตตองเปนคนที่ไม

มีอาการหรือโรคตางๆ เหลานี”้  [เสนอแนะคําใหมที่บอกนัยของความขัดแยง] 

หรือ: คําตอบที่มีการประเมินเนื้อหาในสวนทีเ่ก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”  โดยชี้วา คําพูดอาจกลาว
เกินจริงไป (เชน ไมทุกคนเสมอไปที่ตองไดรับภูมิคุมกัน หรือการไดรับภูมิคุมกันไมได
ปองกันไดอยางสมบูรณ) อาจจะอธิบาย  หรือไมก็ไดวาเกินจริงอยางไร อาจบอกอยางชัดๆ  
หรือบอกเปนนัยวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ตัดไปเลย เพราะการไดรับภูมิคุมกันไมสามารถประกันวาคุณจะไมเปนไขหวัดใหญ 
 ฉันไมเห็นดวย  ถึงแมมันจะทําใหดูเหมือนวาคุณตองเปนไขหวัดใหญอยางแนนอน ถาไมฉีดวัคซีน 
 การฉีดวัคซีนไมไดปองกันอยางสมบูรณ 
 ตัดออกไปเลยไมสนใจ  เพราะไมใชทุกคนจะเปนไขหวัดใหญ โดยเฉพาะถารางกายคุณแข็งแรงดี 
 เห็นดวย เพราะมันชวยทําใหการฉีดวัคซีนดูดีกวาที่มันเปนจริง  [การทําใหเกินจริงถึงแมไมจําเพาะ

เจาะจง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบที่มีการประเมินสวนของเนื้อหาแตไมเก่ียวกับคําวา “เขาใจผิด”   

 ตัวอยางคําตอบ 
(1) บอกวา บทความที่กลาวถึงนี ้หนักแนน มีผลดี และ/หรือสงเสริมสนับสนุน  โดยไมกลาวถึงขอ

ขัดแยงหรือความเขาใจเนื้อหาผิด หรือ 
(2) บอกประโยค “ผูที่สนใจปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส” ไมจําเปนตองบอกซ้ําเพราะเนื้อหาบอกชัดเจน

อยูแลว 
 เปนการดีที่ทําขึ้น เพราะชวยสนับสนุนคนทั่วไป (1) 
 มันควรอยูตรงนั้น เพราะทําใหขาวสารดูเดน (1) 
 ฉันคิดวา ควรตัดคําเหลานั้นออก  เพราะมันไมไดกลาววาทุกคนตองการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัส 

ถึงแมการไดรับภูมิคุมกันจะไมไดปองกันไดเต็มที่ก็ตาม (2) 

หรือ: ใหคําตอบทีไ่มเพียงพอ หรือคลุมเครือ หรือ กลาวซ้ําถึง “การเขาใจผิด” โดยไมอธิบายเหตุผล  

 ตัวอยางคําตอบ 
 ทิ้งไวอยางนั้นแหละดีแลว  [ไมมีคําอธิบาย] 
 เขาควรใสรูปภาพอื่น แทนหัวเรื่อง [ไมมีคําอธิบาย] 
 ใช ประโยคนี้มีการเขาใจผิด และอาจกอใหเกิดปญหา [ไมอธิบาย] 
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หรือ: แสดงความเขาใจที่ไมถูกตองในเนื้อหา หรือใหคําตอบที่ไมสมเหตุสมผล หรือไมเก่ียวของ 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ควรตัดทิ้งไป เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจดวยตัวเอง [เขาใจใจความหลักของเรื่องผิด   ไมใช

เปนคําสั่งใหทํา] 
 ฉันคิดวา คําวา ไขหวัด ควรเติมไวขางหนาคําวาเช้ือไวรัสดวย เพราะคนทั่วไปที่เพียงแตมองผาน  ๆ

อาจคิดวากําลังพูดถึงไวรัสตัวอื่นที่ไมใชไขหวัด [เปนการอธิบายที่ปองกันการ “เขาใจผิด”  แตไม
เปนเหตเุปนผลกับใจความของเรื่อง] 

 ใช  คนทั่วไปอาจสนใจ แตอาจกลัวเข็มฉีดยา  [ไมเก่ียวของ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 10: ไขหวัด R077Q06 

จากใบปลิว พนักงานใดตอไปนี้ควรติดตอคุณวีนัส 

1. เกียรติศักด์ิ จากแผนกคลังสินคา ไมตองการฉีดวัคซีนเพราะเขาตองการสรางภูมิคุมกันตามธรรมชาต ิ
2. ปวีณา จากฝายขาย อยากทราบวาโครงการภูมิคุมกันเปนโครงการที่บังคับทุกคนตองเขารวมหรือไม 
3. ดารารัตน จากฝายรับสงเอกสาร ตองการสรางภูมิคุมกันในฤดูหนาวนี้ แตจะคลอดลูกภายในอีก 2 เดือนนี ้
4. น้ําฝน จากแผนกบัญช ีตองการรับภูมิคุมกัน แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เริ่มดวยวันที ่17 พฤษภาคม 

การใหคะแนน  ไขหวัด 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  น้ําฝน จากแผนกบัญช ีตองการรับภูมิคุมกัน  
แตไดลางานไวตลอดสัปดาหที่เริ่มดวยวันที ่17 พฤษภาคม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยงหรือชักจูง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  อาชีพ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 54.2 
เกาหลี 58.4 
จีน-ฮองกง 60.3 
ไทย 39.0 
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สบายๆ กับรองเทาสําหรบัวิ่ง 

เปนเวลา 14 ปมาแลวที่ศูนยการแพทยกีฬาแหงเมืองลีออง (ฝรั่งเศส) ไดศึกษาเรื่องการบาดเจ็บของ
นักกีฬารุนเยาว และนักกีฬาอาชีพ พบวาสิ่งที่ดีที่สุดคือ การปองกัน… และใสรองเทาที่ดี   

กระแทก ลม รองเทาไมพอด ี 
นักกีฬารุนเยาวอายุระหวาง 8-12 ป  
18% เคยไดรับบาดเจ็บขอเทา
เคล็ดจนถึงขอเทาแพลง และ 25% 
ของนักกีฬาอาชีพคนพบดวย
ตนเองวากระดูกออนของขอเขา
อาจถูกกระทบกระเทือนหรือไดรับ
บาดเจ็บจนถึงขั้นรักษาไมหาย และ
ถาไมไดรับการดูแลใหดีตั้งแตวัย
เด็ก (10-12 ป) อาจทําใหเปนโรค
กระดูกเสื่อมกอนวัย สะโพกก็อาจ
ไดรับบาดเจ็บอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขณะเหน่ือยยิ่งเสี่ยงตอ
กระดูกราวหรือหักจากการลมหรือ
ถูกกระแทก 
 ตามรายงานของการศึกษานัก
ฟุตบอลที่เลนมานานกวา 10 ปจะมี
กระดูกใหญผิดปกติบริเวณหนา
แขง  หรือบริเวณสนเทาที่เรียกกัน
วา “เทานักฟุตบอล” ซ่ึงเปน
ลักษณะของเทาที่เปล่ียนรูปไป 

เน่ืองจาก รองเทาที่มีพ้ืนรับฝาเทา
และขอเทาหลวมหรือยืดหยุนมาก
เกินไป 

ปกปอง รองรับ ชวยการทรงตัว
และรับแรงกระแทก 
 ถารองเทาคับเกินไปจะจํากัด
การเคล่ือนไหว   แตถายืดหยุน
เกินไป จะทําใหเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ หรือขอเทาแพลงได
รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 4 ประการคือ 

ประการแรกจะตองปองกัน
อันตรายจากภายนอก :   ปองกัน
การกระแทกจากลูกบอล หรือผูเลน
อื่นจากพ้ืนสนามที่ไมเรียบและชวย
ใหเทาอุนและแหง ถึงแมอากาศจะ
หนาวหรือฝนตก ก็ตาม 

 ตองรองรับกับเทาไดเปนอยาง
ดี  โดยเฉพาะบริเวณขอเทา เพ่ือ
ปองกันขอเทาแพลง บวม หรือ

ปญหาอื่นๆ  ที่อาจทําใหบาดเจ็บ
ถึงหัวเขาได 

ตองชวยใหนักกีฬาทรงตัวได
ด ีไมล่ืนไถลบนพ้ืนที่เปยกหรือไม
สะดุดพ้ืนแหง 

ประการสุดทายจะตองรับแรง
กระแทกไดด ี โดยเฉพาะนักกีฬา
วอลเลยบอลและบาสเกตบอลที่
ตองกระโดดอยูตลอดเวลา 

เพ่ือเทาแหง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บแมจะ
เล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือ
โรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเช้ือรา) 
รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดีและ
กันความช้ืนจากภายนอกได วัสดุที่ดี
ที่สุดคือ หนัง  ซึ่งกันน้ําและไมเปยก
โชกทันทีที่ถูกฝน 
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จากบทความขางตน โปรดตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 11: รองเทาว่ิง  R110Q01 

ผูเขียนตองการบอกใหทราบอะไร 

1. คุณภาพของรองเทากีฬาตางๆ มีการพัฒนาไปอยางมาก 
2. ทางที่ดีไมควรเลนฟุตบอล ถาอายุต่ํากวา 12 ป 
3. เยาวชนไดรับบาดเจ็บมากข้ึน เนื่องจากสภาวะทางกายภาพไมดี 
4. เปนความจําเปนอยางย่ิงที่นักกีฬารุนเยาว ตองสวมรองเทาที่ดี 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เปนความจําเปนอยางย่ิงที่นักกีฬารุนเยาว  
ตองสวมรองเทาที่ดี 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 12: รองเทาว่ิง R110Q04 – 0 1 9  

ตามบทความขางตน ทําไมรองเทากีฬาจึงไมควรคับจนเกินไป 

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

 

 

 

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

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 85.7 
เกาหลี 84.5 
จีน-ฮองกง 90.3 
ไทย 57.2 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 84.9 
เกาหลี 76.1 
จีน-ฮองกง 92.3 
ไทย 51.9 
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การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: กลาวถึงการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว   เชน 
 จํากัดการเคลื่อนไหว 
 กันไมใหว่ิงไดสะดวก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: แสดงถึงความไมเขาใจเนื้อหา  หรือคําตอบไมสมเหตุสมผล  หรือไมเก่ียวของ เชน 
 เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 
 มันไมกระชับเทา 
 เพราะคุณตองการใหกระชับเทาและขอเทา 

หรือ: ใหคําตอบไมเพียงพอ  หรือคลุมเครือ เชน 
 อีกนัยหนึ่ง มันไมเหมาะกับเทา 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 13: รองเทาว่ิง R110Q05 – 0 1 9  

เนื้อความตอนหนึ่งกลาววา “รองเทากีฬาที่ดีควรมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ” คุณสมบัติเหลานี ้คือ
อะไรบาง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 73.4 
เกาหลี 88.8 
จีน-ฮองกง 87.4 
ไทย 81.8 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  คนคืนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน   
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 
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การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส1: อางถึงเกณฑ 4 ขอที่พิมพตัวเอนในเนื้อเรื่อง สิ่งที่อางถึงแตละขออาจอางโดยยกมาโดยตรง 
ดัดแปลงคําพูดใหม หรือขยายความจากเกณฑ เกณฑอาจจัดลําดับแตกตางจากนี้ไดเกณฑ
ทั้ง 4 เกณฑ คือ 

(1) เพ่ือชวยปองกันภายนอก  

(2) ชวยรองรับเทา  

(3) ชวยใหทรงตัวดี 

(4) ชวยรับแรงกระแทก  

ตัวอยางคําตอบ 
 ปองกันภายนอก (1) 

รองรับเทา (2) 
ทรงตัวดี (3) 
รับแรงกระแทก (4) 

 รองเทาตองชวยปองกันภายนอก รองรับเทา ชวยใหนักกีฬาทรงตัวดีและตองรับแรงกระแทก 
 ปองกัน กระชับ ทรงตัว รับแรงกระแทก  [อางถึง หัวขอยอย ในสวนนี้ของเนื้อหา] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ ตัวอยางเชน 
 ปองกันการกระแทกดวยลูกบอลหรือเทา 
 ตานกับพื้นสนามที่ไมเรียบ 
 ชวยใหเทาอบอุนและแหง 
 รองรับเทา 

 [3 ขอแรก อยูในเกณฑขอที่ 1 ทั้งสิ้น คือ ปองกันภายนอก] 

รหัส 9: ไมตอบ 
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คําถามที่ 14: รองเทาว่ิง  R110Q06 

ในยอหนาสุดทาย ซึ่งม ี2 สวนดังนี ้

(สวนแรก) 

“เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ เชน รองเทากัด หรือโรคน้ํากัดเทา (เทาเปอยจากเชื้อรา)…”  

(สวนที่สอง) 

“…รองเทาจะตองระบายเหงื่อไดดี และกันความชื้นจากภายนอกได”  

 

สวนแรก และสวนทีส่อง สัมพันธกันอยางไร 

1. สวนที่สองขัดแยงกับสวนแรก 
2. สวนที่สองซ้ํากับสวนแรก 
3. สวนที่สองขยายปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก ใหชัดเจนข้ึน 
4. สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก 
 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  รองเทาว่ิง 6 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  สวนที่สองเสนอการแกปญหาที่บรรยายไวในสวนแรก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  คําช้ีแจง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77.2 
เกาหลี 77.5 
จีน-ฮองกง 79.4 
ไทย 50.7 
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ความคิดเห็นของนักเรียน 

มีคนจํานวนมากกําลังจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไขเจ็บ  แตเรากลับ
วุนวายอยูกับความกาวหนาในอนาคต เรากําลังกาวไปขางหนาโดยทอดทิ้งคนเหลานั้นไว
ขางหลัง ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลายลานลานเหรียญลงไปกับโครงการ  
วิจัยอวกาศ ถานําเงินที่ใชสํารวจอวกาศนี้ไปใชเพ่ือประโยชนของผูคนที่ยากไร  แทนที่จะใช 
เพ่ือตอบสนองความโลภของคนบางกลุมแลว ความทุกขทรมานของคนหลายๆ ลานคนคงจะ
บรรเทาลง 

กนกวรรณ 

ความทาทายของการสํารวจอวกาศเปนแรงดลใจสําหรับคนเปนจํานวนมาก   
หลายพันปมาแลว ที่เราฝนถึงสวรรค รอคอยที่จะไปใหถึงสวรรคและสัมผัสดวงดาว รอคอยที่จะ
ไดติดตอสื่อสารกับบางสิ่งที่เราจินตนาการวามีอยู รอคอยที่จะไดรู….วาเราอยูโดดเด่ียวจริงหรือ 

การสํารวจอวกาศเปนอภิปรัชญาแหงการเรียนรู   และการเรียนรูเปนสิ่งที่
ขับเคลื่อนโลกของเรา ในขณะที่นักนิยมความเปนจริงพูดถึงแตปญหาปจจุบัน นักฝนอยางเรา
ยังคงขยายความฝนออกอยางกวางไกล มันเปนวิสัยทัศนของนักฝนวา ความหวังและความ 
อยากเทานั้นที่จะนําเราสูอนาคต 

คัทลียา 

เราทําลายปาที่ อุมฝนเพียงเพ่ือเสาะหาแหลงน้ํามันใตดิน  ทําเหมืองในที่          
ที่หวงหามเพ่ือยูเรเนียม ควรหรือที่เราจะทําลายดาวเคราะหดวงอ่ืนเพ่ือแกปญหาที่เราสราง
กันข้ึนมาเอง แนละซิ! 

การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววาปญหาของมนุษย   
สามารถแกไดดวยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหอยูมือ มนุษยจะยังคงคิดวาเรามีสิทธิที่จะยํ่ายี
ธรรมชาติ เชน แมน้ํา ปาไมที่อุมฝน ถาไดรูวายังมีดาวเคราะหใกลๆ ที่รอคอยใหเราใช
ประโยชนอยู 

เราไดทําลายโลกมาเพียงพอแลว เราไมควรจะไปแตะตองอวกาศนอกโลกอีก 

ทวม 
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ทรัพยากรของโลกหมดไปอยางรวดเร็ว  ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนดวยอัตราเร็ว      
ที่นาสะพรึงกลัว ชีวิตจะไมสามารถดํารงอยูถาเรายังคงอยูกันอยางนี้ มลพิษในอากาศเปน
สาเหตุของชองโหวของบรรยากาศชั้นโอโซน ดินแดนที่อุดมสมบูรณหดหายไปอยางรวดเร็ว
และในไมชาแหลงอาหารของเราก็จะหมดไป ความแหงแลงและโรคระบาดที่เกิดข้ึน เนื่องมาจาก
ประชากรหนาแนนเกินไปก็มีใหเห็นอยูแลว 

อวกาศเปนที่ที่ ว าง เปล า อันกวางใหญ ไพศาล ที่ เ ราสามารถใช ให เ กิด        
ประโยชนได เราเชื่อวาการสนับสนุนการสํารวจอวกาศนี้ สักวันหนึ่งเราอาจพบดาวเคราะหที่
เหมาะสําหรับอยูอาศัย ในขณะนี้สิ่งดังกลาวยังคงเปนเรื่องที่จินตนาการไปไมได แตความคิด
เก่ียวกับการทองอวกาศก็เคยเปนสิ่งที่คิดกันวาเปนไปไมไดเชนกัน การลมเลิกสํารวจอวกาศ
เพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาเปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก เราควรเรียนรูที่จะไมคิดเพียง
เฉพาะเพ่ือคนรุนนี้เทานั้น แตควรคิดเพ่ือคนรุนหลังดวย 

สัญญา 

ความไมรู เรื่องในผลที่ไดจากการสํารวจอวกาศนับเปนการสูญเสียอยาง    
มหาศาลของมนุษยชาติ ความเปนไปไดที่จะเขาใจในเรื่องของจักรวาลและการกําเนิดของมัน
เปนสิ่งมีคาเกินกวาที่จะปลอยใหสูญเปลาไป การศึกษาวัตถุทองฟาอ่ืน  ๆทําใหเราเขาใจปญหา
สภาพแวดลอมของเรา และรูถึงทิศทางที่โลกอาจจะเปนไป  ถาเรายังไมรูที่จะจัดการกิจกรรม
ของเราเอง 

ยังมีประโยชนทางออมของการวิจัยการเดินทางไปอวกาศ กลาวไดวา การสราง
เทคโนโลยีเลเซอร และการรักษาทางการแพทยเปนสิ่งที่ไดจากการวิจัยอวกาศ สารตางๆ 
เชน เทฟลอน เปนสิ่งไดมาจากการแสวงหาวัสดุเพ่ือการเดินทางในอวกาศจะเห็นวา
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สรางข้ึนเพ่ือการวิจัยอวกาศ  เปนสิ่งที่เราสามารถนํามาใชประโยชนไดทันท ี

อรอนงค 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 24 

ขอความในสองหนากอนหนานี้เขียนโดยนักเรียนชั้นปสุดทายของโรงเรียน  ใหใชขอความดังกลาวตอบ
คําถามตอไปนี ้

คําถามที ่15: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q01 

นักเรียนที่เขียนขอความเหลานี้เขียนข้ึนเพ่ือตอบคําถามขอใด 

1. ปญหาที่โลกเราเผชิญอยูทุกวันนี้คืออะไร 
2. คุณใหความเห็นชอบกับการสํารวจอวกาศหรือไม 
3. คุณเชื่อวามีสิ่งมีชีวิตอยูนอกโลกหรือไม 
4. มีความกาวหนาใดเกิดข้ึนจากการวิจัยอวกาศ ในระยะเร็วๆ นี ้

 

 
 

 

การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  คุณใหความเห็นชอบกับการสํารวจอวกาศหรือไม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่16: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q03 

ผูเขียนคนใดที่มีความเห็นตรงขามกับความเห็นของสัญญา อยางชัดเจนที่สุด 

1. ทวม 
2. กนกวรรณ 
3. อรอนงค 
4. คัทลียา 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 34.85 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ทวม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่17: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q06 – 0 1 9  

เมื่อพิจารณาแนวคิดที่สําคัญของผูเขียนทั้ง 5 คนแลว ใครที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

ชื่อของผูเขียนที่นักเรียนเห็นดวยคือ: ..............................  

ใชคําพูดของนักเรียนเองในการอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกโดยแสดงถึงความคิดเห็นของตัวเองและ
แนวคิดหลักของผูเขียนที่นักเรียนเลือก 

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

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

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

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

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 31.61 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

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

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 55.52 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: แสดงความเขาใจที่ถูกตองของตําแหนงของนักเรียนที่เลือก โดยคํานึงถึงการสํารวจอวกาศ 
และ อธิบายเหตุผลที่เลือกขอนั้น ตองชี้ขอโตแยง หรือกลุมของขอโตแยงซึ่งเปนเอกลักษณ
ของนักเรียนที่เลือกนั้น (เชน ไมใชบอกเพียงวานักเรียนผูนั้นตอตานการวิจัยอวกาศ แตตอง
บอกมากกวานั้นดวยการใหเหตุผล) ตองบอกทั้งทางตรงหรือโดยออมถึงขอโตแยงหลักของ
การเลือกเห็นดวยกับนักเรียนคนนั้น โดย 

(1) ใหขอคิดเห็นของตนเองสนับสนุนขอโตแยงนั้น (ในกรณีนี ้คําตอบอาจอางถึงหรือยก
ขอความจากเนื้อหามาอางอิง)  และ/หรือ 

(2) ใชคําพูดของผูตอบเองในการแปลความหรือสรุป คําโตแยงของนักเรียนที่ผูตอบเลือก 

 ขอสรุปของขอโตแยงหลักของนักเรียนแตละคน ดังนี:้ 

กนกวรรณ:  ตองกลาวหรือชีใ้หเห็นวา กนกวรรณคัดคานการสํารวจอวกาศ และอางถึงทั้ง
ทางตรงและทางออมของคําโตแยงของเธอวา เราควรใชทรัพยากรที่มีอยูชวยเหลือเพ่ือน
มนุษย (ที่ยากไร)  แทนที่จะใชไปในการสํารวจอวกาศ 
 การชวยเหลือเพื่อนมนุษยบนพื้นโลกสําคัญกวาการโยนเงินทิ้งไปกับเทคโนโลยีอวกาศ  [ใชคําพูดของ

ตนเองแทนคําโตแยงของกนกวรรณ] 
 กนกวรรณ  ฉันรูสึกวาเราควรเอาใจใสตอสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเสียกอน กอนที่เราจะผลาญเงินทั้งหมด

ของเราไปกับการสํารวจอวกาศ ฉันเขาใจวาการสํารวจอวกาศบางอยางมีความสําคัญ แตฉันคิดวาเรา
จําเปนตองกําจัดโรครายและความหิวโหยใหหมดไปกอน  [สรุปขอโตแยงของกนกวรรณ ตามคําพูด
ของตนเอง และเพิ่มเติมขอคิดเห็น] 

คัทลียา:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา  คัทลียาชอบใหมีการสํารวจอวกาศ และอางคําโตแยง
ของเธอวา การวิจัยอวกาศเปนความพยายามในทางบวก  อาจอางถึงสิ่งที่คัทลียาตระหนัก
คือผลระยะยาว  แตตองอธิบายความแตกตางระหวางความคิดเห็นของเธอและของสัญญา 
 คัทลียา   “การสํารวจอวกาศเปนรูปแบบของการเรียนรู”  ฉันคิดวามันไมไดเปนอันตรายตอจักรวาล

ของเรามากขึ้นเลย [ยกคําพูดจากเนื้อเรื่อง และเพิ่มความคิดเห็นของตนเองลงไป] 

ทวม:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา  ทวมคัดคานการสํารวจอวกาศ และอางขอโตแยงของเขา
วาการสํารวจอวกาศเชื่อมโยงกับการทําลายสภาพสิ่งแวดลอมหรือมนุษยจะทําลายอวกาศ
ถาพวกเขามีโอกาส หรือ การสํารวจอวกาศสงเสริมใหเราทําลายโลกมากข้ึน คําตอบที่เห็น
วาความเห็นหลักของทวมคือการปรับปรุงสิ่งแวดลอมโลก หรือ พวกเราจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองหรือเจตคติของเราเอง 
 ทวม   ฉันเห็นดวยกับเขา เพราะเขาคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และเขาคิดวา เราไมควรไปยุงกับจักรวาล  

[ใชคําพูดของผูตอบเองในการสรุปความคิดหลักของทวม] 
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 ทวม  ทวมกลาววา เราควรหยุดการทําลายสิ่งแวดลอม ฉันคิดวาสิ่งนี้เปนคําถามที่สําคัญที่สุดที่โลกเรา
กําลังเผชิญอยู  [สรุปความคิดเห็นหลักของทวมและเพิ่มเติมขอคิดเห็นที่สนับสนุน แสดงถึงความเขาใจ
อยางแจมแจงเก่ียวกับความเห็นของทวมในเรื่องสํารวจอวกาศ] 

สัญญา:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา สัญญาชอบใหมีการสํารวจอวกาศ  และอางถึงขอโตแยง
ของเขาวา  มนุษยมีความจําเปนตองหาดาวเคราะหดวงใหมอยู  และ/หรือ วาชีวิตมนุษย
บนพ้ืนโลกไมสามารถอยูอยางย่ังยืน  อาจกลาวถึงทีส่ัญญาตระหนักถึงสิ่งแวดลอม  แตตอง
ชี้ใหเห็นขอแตกตางจากทวม  อาจกลาวถึงความตระหนักของเขาวาเราคํานึงถึงผลระยะยาว  
แตใหเห็นขอแตกตางจากความเห็นของคัทลียา 
 สัญญา  ฉันเห็นดวยกับสัญญา เพราะเราไมรูจะไปไหนหลังจากที่เราทําลายโลกแลว นอกเสียจากวา

เราตั้งใจที่จะเผชิญหนากับการสูญพันธุ  [อางถึงขอโตแยงหลักของสัญญา] 

อรอนงค:  ตองกลาวหรือชี้ใหเห็นวา อรอนงคชอบที่จะใหมีการสํารวจอวกาศ และอางถึงขอ
โตแยงของเธอวา การสํารวจอวกาศนําไปสูองคความรูใหม และ/หรือ เราสามารถประยุกต
สิ่งที่เราเรียนรูจากการสํารวจอวกาศไปสูสิ่งอ่ืน  ๆ
 อรอนงค  เราสามารถขยายองคความรูของเราไดตลอดเวลาในหลายๆ รูปแบบจากการวิจัยทางอวกาศ  

[สรุปขอโตแยงของอรอนงค] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน หรือเนนที่รายละเอียดปลีกยอย 
 กนกวรรณ  เราไมควรละทิ้งประชาชนไวเบ้ืองหลังในขณะที่เราตองการกาวตอไป  [ไมไดแตกตางจาก

ขอความที่ถอดมา] 
 กนกวรรณ  ฉันเห็นดวยกับกนกวรรณ เพราะวาเงินที่จายไปกับการสํารวจอวกาศควรจะใชใหเกิด

ประโยชนกับคนยากจน [ไมไดแตกตางจากขอความที่ถอดมา] 
 อรอนงค  เพราะเธอโตแยงไดดีที่สุด  [ไมไดใหเหตุผล] 
 สัญญา  สัญญากลาววา ชีวิตไมสามารถอยูอยางยั่งยืนไดบนโลก เราจึงตองหาดาวเคราะหดวงใหมอยู  

[ไมไดแตกตางจากขอความที่ถอดมา] 
 สัญญา  เยือกเย็นที่สุด [ไมไดใหเหตุผล] 
 กนกวรรณ  ที่เธอพูดนั้นจริงและถูกตอง  [ไมไดกลาวถึงความคิดหลักของขอโตแยงเลย] 
 สัญญา เพราะรูในช้ันโอโซนเปนปญหาที่นาเปนหวงมาก [เนนที่รายละเอียดเกินไป] 
 สัญญา  เขาตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจริงๆ  และเขาเปนคนเยือกเย็นที่รักธรรมชาติ  [ไมไดบอก 

ขอแตกตางระหวางสัญญาและทวมซึ่งทั้งคูคํานึงถึงสิ่งแวดลอม] 
 คัทลียา  เพราะฉันเห็นดวยวาการสํารวจอวกาศเปนเรื่องสําคัญสําหรับอนาคตของเรา [ไมไดบอกความ

แตกตางระหวางคัทลียาและสัญญา ทั้งคูชอบการสํารวจอวกาศและทั้งคูมองผลในระยะยาว] 

หรือ: แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 คัทลียา  เผาพันธุมนุษยจะไมสามารถอยูรอดไดบนพื้นโลกอีกตอไป เราจึงตองหาที่อยูใหม  [ขอโตแยง

ของคัทลียาไมถูกตอง] 
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 อรอนงค  ถูกตอง เพราะในไมชาทรัพยากรบนโลกก็จะหมดไป แลวเราจะทําอยางไร  [ขอสรุปของ    
อรอนงคอยางนี้ไมถูกตอง (ดูเหมือนจะสับสนกับของสัญญา)] 

 ทาทาย  ฉันชอบสิ่งทาทาย  [คําตอบไมสัมพันธกัน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่18: ความคิดเห็นของนักเรียน R120Q07– 0 1 9  

ประโยคตอไปนี้เปนเรื่องของความคิดเห็น ซึ่งข้ึนอยูกับแนวความคิดและการมองเห็นคุณคาของผูเขียน
ประโยคเหลานี้ บางประโยคอาจเปนขอเท็จจริงที่ทดสอบได และอาจจะถูกหรือผิดก็ได 

ใหวงกลมรอบขอความที่คัดลอกมา วาขอใด “เปนความคิดเห็น” หรือขอใด “เปนขอเท็จจริง” 

ดังตัวอยางในขอแรก 

ขอความที่คัดมา สาระที่เปนความคิดเห็น 
หรือสาระที่เปนขอเท็จจริง 

“มลพิษในอากาศเปนสาเหตุของชองโหวของบรรยากาศ 
ชั้นโอโซน” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลาย   
ลานลานเหรียญลงไปกับโครงการวิจัยอวกาศ”  
(กนกวรรณ) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววา 
ปญหาของมนุษยสามารถแกไดดวยการควบคุม 
สิ่งแวดลอมใหอยูมือ” (ทวม) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

“การลมเลิกสํารวจอวกาศเพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
เปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก” (สัญญา) 

ความคิดเห็น / ขอเท็จจริง 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 50.31 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความคิดเห็นของนักเรียน 7 

ขอความที่คัดมา สาระที่เปนความคิดเห็น 
หรือสาระที่เปน

ขอเท็จจริง 

“มลพิษในอากาศเปนสาเหตุของชองโหวของบรรยากาศ 
ชั้นโอโซน” (สัญญา) 

ขอเท็จจริง 

“ในแตละปบริษัทยักษใหญทั้งหลายไดทุมเงินหลาย   
ลานลานเหรียญลงไปกับโครงการวิจัยอวกาศ”  
(กนกวรรณ) 

ขอเท็จจริง 

“การสํารวจอวกาศสรางพลังใหกับความเชื่อที่นากลัววา 
ปญหาของมนุษยสามารถแกไดดวยการควบคุม 
สิ่งแวดลอมใหอยูมือ” (ทวม) 

ความคิดเห็น 

“การลมเลิกสํารวจอวกาศเพียงเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
เปนความเห็นที่แคบและสั้นมาก” (สัญญา) 

ความคิดเห็น 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกหมดทั้ง 3 ขอ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ถูก 2 ขอ หรือนอยกวา 

รหัส 9: ไมตอบ
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การแปรงฟนของคุณ 
ฟนของเราสะอาดมากข้ึนและมากข้ึนเมื่อเราย่ิงแปรงนานข้ึนและแรงข้ึนใชหรือไม? 

นักวิจัยชาวอังกฤษบอกวาไมใช เขาไดทดลองหลายๆ ทางเลือก  และทายที่สุดก็พบวิธีที่สมบูรณแบบ
ในการแปรงฟน การแปรงฟน 2 นาทีโดยไมแปรงฟนแรงจนเกินไปใหผลที่ดีที่สุด ถาคุณแปรงฟนแรง
คุณกําลังทํารายเคลือบฟนและเหงือกโดยไมไดขจัดเศษอาหารหรือคราบหินปูน 

เบนท ฮันเซน ผูเชี่ยวชาญเรื่องการแปรงฟน กลาววาวิธจีับแปรงสีฟนที่ดีก็คือจับใหเหมือนจับปากกา 
“เริ่มจากมุมหนึ่ง และแปรงไปตามฟนจนหมดแถว” เธอบอกวา “อยาลืมลิ้นของคุณดวย! มันสามารถ
สะสมแบคทีเรียไดมากทีเดียว  ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นปาก” 

 

 

 

“การแปรงฟนของคุณ” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย 

จงใชบทความเรื่อง “การแปรงฟนของคุณ” ขางบนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่19: การแปรงฟนของคุณ R403Q01 

บทความนี้เก่ียวกับอะไร 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟน 
2. แปรงสีฟนชนิดที่ใชดีที่สุด 
3. ความสําคัญของการมีฟนดี 
4. วิธีการแปรงฟนที่แตกตางกันของแตละคน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  วิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 85.45 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่20: การแปรงฟนของคุณ R403Q02 

นักวิจัยชาวอังกฤษแนะนําวาอยางไร 

1. แนะนําวาคุณแปรงฟนไดบอยเทาที่จะแปรงได 
2. แนะนําวาคุณไมควรพยายามแปรงลิ้น 
3. แนะนําวาคุณไมควรแปรงฟนแรงเกินไป 
4. แนะนําวาคุณควรแปรงลิ้นใหบอยกวาฟน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  แนะนําวาคุณไมควรแปรงฟนแรงเกินไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่21: การแปรงฟนของคุณ R403Q03 – 0 1 9  

ทําไมเราจึงควรแปรงลิ้น  ตามคํากลาวของเบนท ฮันเซน 

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

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

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงแบคทีเรีย หรือ กําจัดกลิ่นปาก หรือ  
ทั้งสองอยาง คําตอบอาจถอดความหรือยกประโยค 
จากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรง 
 เพื่อกําจัดแบคทีเรีย 
 ลิ้นของคุณอาจสะสมแบคทีเรียได  
 แบคทีเรีย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและเคาสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 93.5 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและเคาสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 96.9 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 เพราะคุณสามารถหลีกเลี่ยงการมีกลิ่นปาก 
 กลิ่นปาก 
 เพื่อกําจัดแบคทีเรียและหยุดการมีกลิ่นปาก [ทั้งสองอยาง] 
 มันสามารถสะสมแบคทีเรียไดมากทีเดียว ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นปาก [ทั้งสองอยาง] 
 แบคทีเรียสามารถกอใหเกิดกลิ่นปาก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 คุณควรแปรงฟนเหมือนกับคุณจับปากกา  
 อยาแปรงฟนแรงเกินไป 
 เพื่อคุณจะไดไมลืม 
 เพื่อใหเศษอาหารหลุดออก 
 เพื่อกําจัดหินปูน 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่22: การแปรงฟนของคุณ R403Q04 

ทําไมในเรื่องจึงกลาวถึงปากกา 

1. เพ่ือชวยใหเราเขาใจวาควรจับแปรงสีฟนอยางไร 
2. เพราะเราเริ่มจากมุมหนึ่งเหมือนกันทั้งปากกาและแปรงสีฟน 
3. เพ่ือแสดงวาเราสามารถแปรงฟนไดหลายๆ วิธ ี
4. เพราะเราควรแปรงฟนอยางจริงจังเชนเดียวกับการเขียน 

การใหคะแนน  การแปรงฟนของคุณ 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เพ่ือชวยใหเราเขาใจวาควรจับ 
แปรงสีฟนอยางไร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 68.11 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ตึกสูง 
“ตึกสูง” เปนบทความจากนิตยสารของนอรเวย  ตีพิมพในป ค.ศ. 2006 

 
 
ใช “ตึกสูง” จากขางตนเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่23: ตึกสูง R419Q01 – 0 1 9  

ขณะที่บทความนี้ตีพิมพในนิตยสาร  ตึกใดในรูปที่ 2  สรางเสร็จแลวและสูงที่สุด 

.................................................................... 
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รูปท่ี 1: ตึกสูงในโลก 

รูปที ่1 แสดงจํานวนตึกสูงอยางนอย 30 ช้ันที่สรางเสร็จแลวหรือ
กําลังกอสราง ทั้งน้ีรวมถึงตึกที่วางแผนกอสรางตั้งแตมกราคม 
ค.ศ. 2001 

รูปท่ี 2: ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกบางตึก 

เม่ือตึกเบิรจในดูไบสรางเสร็จในป ค.ศ. 2008 
คาดวาจะเปนตึกที่สูงที่สุดในโลก  มีความสูง 
700 เมตร 

 

เรดิสัน SAS 
พลาซา 
ออสโล 
(1990) 

ไทเป 101 
ไทเป 
(2004) 

หอคอย ซีเอ็น
ทาวเวอร 
โตรอนโต 
(1976) 

ตึกเบิรจ 
ดูไบ 

(2008) 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 34 

การใหคะแนน  ตึกสูง 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: หอคอย ซีเอ็นทาวเวอร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 ตึกเบิรจ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่24: ตึกสูง R419Q04 

รูปที่ 1 ใหขอมูลอะไร 

1. การเปรียบเทียบความสูงของตึกตางๆ 
2. จํานวนตึกทั้งหมดในเมืองตางๆ 
3. จํานวนตึกที่มีความสูงมากกวาความสูงระดับหนึ่งของเมืองตาง  ๆ
4. ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของตึกในเมืองตางๆ 

การใหคะแนน  ตึกสูง 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  จํานวนตึกที่มีความสูงมากกวาความสูง 
ระดับหนึ่งของเมืองตางๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 25.55 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจงึไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.13 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่25: ตึกสูง R419Q05 – 0 1 2 9  

เรดิสัน SAS พลาซาในเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สูงเพียง 117 เมตร ทําไมจึงนําตึกนี้มาใสใน     
รูปที่ 2 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ตึกสูง 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางถึงขอเท็จจริงวาบทความมาจากนิตยสารของนอรเวย หรือผูอานอาจจะเปนชาวนอรเวย 
 มันมาจากนิตยสารในนอรเวย 
 มันเขียนเพื่อคนในนอรเวย ดังนั้นจึงมีไวเพื่อใหพวกเขาเห็นภาพ 
 เพื่อแสดงใหคนในนอรเวยเห็นวาที่จริงแลวพวกเขาไมมีตึกสูงมากๆ ! 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อางถึงเรดิสัน SAS พลาซาเปนจุดอางอิงหรือจุดเปรียบเทียบ โดยไมมีการอางถึงผูอานชาว
นอรเวย 
 เพื่อการเปรียบเทียบ 
 เพื่อใหมีจุดอางอิง 
 เพื่อที่คุณจะเขาใจวามาตรวัดมีความหมายอยางไร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 117 เมตร ก็ถือวาสูงคอนขางมาก 
 เพราะมันเปนหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลก 
 มันมีความสงู 30 ช้ันหรือมากกวา 
 มันเปนตึกที่สูงที่สุดในนอรเวย [กวางเกินไป  ไมไดเช่ือมโยงกับผูอานในเนื้อเรื่อง] 
 เพราะวามันเปนของชาวนอรเวย [กวางเกินไป  ไมไดเช่ือมโยงกับผูอานในเนื้อเรื่อง] 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบเปด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.84 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 มันเปนเพียงตึกเดียวที่เปนโรงแรม [ถูก แตไมใชเหตุผลวาทําไมจึงใสเขาไปในเนื้อเรื่อง] 
 มันเปนเพียงตึกเดียวที่ไมมียอดแหลม [ถูก แตไมใชเหตุผลวาทําไมจึงใสเขาไปในเนื้อเรื่อง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่26: ตึกสูง R419Q09 

สมมติวาขอมูลเก่ียวกับตึกสูงถูกนําเสนออีกครั้งในบทความเชนเดียวกันนี้ในอีก 20 ปขางหนา 

ขอความ 3 ขอความที่อยูขางลางคือ ลักษณะของบทความเดิม  ใหแสดงวาลักษณะเหลานี้มีแนวโนมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ปขางหนาหรือไม  โดยเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
ตารางขางลาง 

ลักษณะของบทความ มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 
20 ปขางหนา ใชหรือไม 

เมืองที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

หัวเรื่องของรูปที่ 2 ใช / ไมใช 

จํานวนของตึกที่แสดงในรูปที่ 1 ใช / ไมใช 

 

 
 

การใหคะแนน  ตึกสูง 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.49 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่27: ตึกสูง R419Q10 

ใชเรื่อง “ตึกสูง” เพ่ือตัดสินวาขอมูลในแตละสวนของตารางขางลางนี้อยูในรูปที่ 1  รูปที่ 2 หรือไมอยูทั้ง
สองรูป 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “รูปที่ 1” “รูปที่ 2” หรือ “ไมอยูทั้งสองรูป” เพ่ือแสดงคําตอบของนักเรียน 

สวนของขอมูล รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชื่อของตึกหนึ่งในฮองกง รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

ชวงเวลาที่ตึกเอมไพรสเตตสรางเสร็จ รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

จํานวนตึกที่สรางในโตรอนโตตั้งแตป 1976 รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / ไมอยูทั้งสองรูป 

 

 

 

การใหคะแนน  ตึกสูง 10 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมอยูทั้งสองรูป  รูปที่ 2  ไมอยูทั้งสองรูป ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 14.47 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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จุดหนึ่งนั้นของละครเวท ี
เรื่องราวเกิดข้ึนในปราสาทที่อยูติดกับชายหาดใน
อิตาล ี

องคที่ 1 

หองรับแขกที่ประดับอยางสวยงามในปราสาทที่
ตั้งอยูริมชายหาดอันงดงาม  มีประตูอยูดานขวา5 

และดานซาย หองนั่งเลนจัดใหอยูกลางเวที มี
โซฟา โตะ และเกาอ้ีเทาแขนสองตัว หนาตาง
บานใหญอยูดานหลัง เปนคืนที่มีดาวพรางพราย 
บนเวทีมืดสนิท เมื่อมานเปดข้ึนเราไดยินเสียง
ผูชายคุยกันเสียงดังอยูหลังประตูทางดานซาย 10 

ประตูเปดออกสุภาพบุรุษในชุดทักซิโด 3 คนเดิน
เขามา  หนึ่งในนั้นเปดไฟในทันที พวกเขาเดินไป
ตรงกลางอยางเงียบๆ และยืนอยูรอบโตะแลวนั่งลง
พรอมกัน  กัลนั่งเกาอ้ีเทาแขนทางดานซาย ทูไร
นั่งเกาอ้ีทางดานขวา อดัมนั่งโซฟาตรงกลาง ใน15 

ความเงียบอันยาวนานจนเกือบจะเปนความอึดอัด 
ทุกคนนั่งยืดตัวตามสบายอยูในความเงียบ จากนั้น  

กัล 
ทําไมคุณถึงคิดนานขนาดนั้น 

ทูไร 20 

ผมกําลังคิดวามันยากขนาดไหนในการเริ่มตน
การแสดงที่จะตองแนะนําตัวละครหลักทั้งหมด
ตั้งแตเริ่มแสดง 

อดัม 
ผมก็คิดวามันยาก 25 

ทูไร 
มันยากอยางรายกาจ  เมื่อการแสดงเริ่ม  ผูชม
อยูในความเงียบ  นักแสดงข้ึนบนเวทีและความ
อึด อัดก็ เ ริ่ ม ข้ึน  มันนานเหมือนชั่ วนิรั นดร 

บางครั้งนานถึง 15 นาทีกวาผูชมจะรูเรื่อง30 

วาใครเปนใครและทําอะไรกัน 

กัล 
สมองคุณแปลกนะนี่ จะลืมเรื่องงานสักนาที
ไมไดเลยหรือ 

ทูไร 35 

ทําแบบนั้นไมได 

กัล 
ยังไมเคยเกินครึ่งชั่วโมงสักครั้งเลยที่คุณจะ
ไมพูดถึงโรงละคร นักแสดง และละคร    
ในโลกนี้ยังมีอยางอ่ืนอยูอีกนะ 40 

ทูไร 
ไมมีอยางอ่ืนหรอก ผมเปนคนเขียนบท
ละคร ผมถูกสาปมา 

กัล 
คุณไมควรตกเปนทาสของงาน 45 

ทูไร 
ถาคุณไมเปนนายมัน คุณก็เปนทาสของมัน 
ไมมีจุดกลางหรอก เชื่อผมเถอะ มันไมตลก
ที่จะเริ่มละครใหดี มันเปนหนึ่งในปญหาที่
ยากที่สุดของผูกํากับเวที ทันทีที่ละครเริ่ม50 

คุณแนะนําตัวละครของคุณเลยไดไหม ดู
ฉากนี้สิมีเราสามคน สุภาพบุรุษสามคนใน
ชุดทักซิโด บอกไดไหมวาพวกเขาไมไดเขา
มาในหองของปราสาทที่สงางาม แตมันเปน
เวที เขาจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ ไรสาระ55 

มากมายจนกวาจะรูวาเราเปนใคร มันจะไม
ง ายกว าหรื อ ถาจะเริ่มตนโดยยืน ข้ึน 
แนะนําตัวเอง  ยืนข้ึน สวัสดี พวกเราทั้ง
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สามคนเปนแขกในปราสาทนี้ พวกเราออกมาจาก
หองอาหารไดไมนาน     เรากินอาหารเย็นอัน60 

แสนวิเศษและด่ืมแชมเปญไป 2 ขวด   ผมชื่อ 
ซานเดอร ทูไร     ผมเปนนักเขียนบทละคร    
ผมเขียนบทละครมาแลว 30 ปมันเปนอาชีพของผม 
จบ ทีนี้ก็ถึงตาคุณละ 

กัล 65 

ยืนข้ึน ผมชื่อกัล ผมก็เปนนักเขียนบทละคร
เหมือนกัน ผมเขียนบทละครดวยกันทุกเรื่องกับ
สุภาพบุรุษผูนี้ เราเปนคูหูนักเขียนบทละครที่มี
ชื่อเสียง จะเห็นวาปายการแสดงของละครตลก
ขบขันและละครเพลงทุกปาย จะบอกวา เขียนบท70 

โดย กัล และ ทูไร โดยธรรมชาติแลวนี่ก็คืออาชีพ
ของผมเชนกัน 

กัล และ ทูไร 
พรอมกัน  และชายหนุมคนนี้… 

อดัม 75 

ยืนข้ึน ชายหนุมคนนี้คือ  ผมขออนุญาตแนะนําตัว
ผม อัลเบิรต อดัม อายุ 25 ป เปนนักแตงเพลง 
ผมแตงเพลงใหสุภาพบุรุษใจดีสองทานนี้ในการ
แสดงละครเพลงเรื่องลาสุดของพวกเขา  และนี่
คืองานชิ้นแรกของผมสําหรับการแสดงบนเวที 80 

ทูตสวรรคผูสูงวัยสองทานนี้เปนผูคนพบตัวผม
และที่มานี้ก็ดวยความชวยเหลือของพวกเขา ผม
อยากจะมีชื่อเสียง พวกเขาทําใหผมไดรับเชิญมา
ที่ปราสาทแหงนี้    พวกเขาตัดเสื้อโคทและชุด
ทักซิโดให ถาจะมองในอีกมุมหนึ่ง ตอนนี้ผมจน85 

และไมมีใครรูจัก ย่ิงไปกวานี้ผมยังเปนเด็ก
กําพรา และคุณยาเปนคนเลี้ยงผมมา คุณยาได

เสียไปแลว ผมเหลือตัวคนเดียวในโลกนี้ 
ผมไมมีชื่อเสียง ผมไมมีเงิน 

ทูไร 90 

แตคุณยังหนุม 

กัล 
และมีพรสวรรค 

อดัม 
และผมหลงรักนักรอง 95 

ทูไร 
คุณไมควรพูดตรงนั้น ยังไงผูชมทุกทานใน
ที่นี้จะรูไดเอง 

พวกเขาทุกคนนั่งลง 

ทูไร 100 

นี่ไมใชวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนละคร
หรอกหรือ 

กัล 
ถาเราทําแบบนี้ได เราจะเขียนบทไดงาย 

ทูไร 105 

เชื่อผม มันไมไดยากขนาดนั้น เพียงแคคิดวา
ทั้งหมดนี้คือ... 

กัล 
เอาละ เอาละ เอาละ ขอแคอยาเริ่มพูดเรื่อง
ละครอีก ฉันเบ่ือมันเต็มทีแลว เราจะคุยกัน110 

วันพรุงนี้ถาคุณตองการ 
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“จุดหนึ่งนั้นของละครเวที” เปนการเริ่มเรื่องของบทละครที่เขียนโดยนักเขียนบทละครชาวฮังการี
ชื่อ  เฟอเรนส  มอลนาร 

จงใช “จุดหนึ่งนั้นของละครเวท”ี ในสองหนาที่แลว เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ (หมายเหตุ กําหนดเลข
บรรทัดไวใหทีด่านขางของบทละครเพ่ือชวยนกัเรียนในการหาสวนที่คําถามอางถึง) 

คําถามที ่28: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q03 – 0 1 9  

ในเวลาไมนานกอนจะเปดมาน  ตัวละครในเรื่องไดทําอะไรกัน 

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

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึงการกินอาหารเย็น หรือ การด่ืมแชมเปญ อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบ
โดยตรง 
 พวกเขาเพิ่งกินอาหารเย็นและแชมเปญเสร็จ 
 “พวกเราเพิ่งออกมาจากหองอาหาร  เรากินอาหารเย็นอันแสนวิเศษ” [ยกประโยคมาตอบโดยตรง] 
 “กินอาหารเย็นอันแสนวิเศษและด่ืมแชมเปญไป 2 ขวด” [ยกประโยคมาตอบโดยตรง] 
 กินอาหารเย็นและด่ืมเครื่องด่ืม 
 กินอาหารเย็น 
 ด่ืมแชมเปญ 
 ไดกินอาหารเย็นและด่ืมเครื่องด่ืม 
 พวกเขาอยูในหองอาหาร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 พวกเราสามคนเปนแขกที่มาในปราสาทนี้ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.92 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 พวกเขาคุยกันเสยีงดังหลังประตู [ตรงนี้เปนสวนขององคแรก ไมใชกอนเริ่ม] 
 พวกเขาตัดเสื้อโคทและชุดทักซิโดใหอดัม [ไมใชไมนานกอนเริ่มเหตุการณในเรื่อง] 
 พรอมที่จะขึ้นมาบนเวที [อางถึงผูแสดงมากกวาที่จะเปนตัวละคร] 
 เรื่องราวเกิดขึ้นในปราสาทติดกับชายหาดในอิตาลี 
 การพูดคุยเก่ียวกับโรงละคร 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่29: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q04 

“มันนานเหมือนชั่วนิรันดร บางครั้งนานถึง 15 นาที...” (บรรทัดที่ 29-30) 

ตามที่ทูไรกลาว ทําไมเวลา 15 นาที จึง “เหมือนชั่วนิรันดร” 

1. มันเปนเวลานานมากที่จะคาดหวังใหผูชมนั่งนิ่งๆ ในโรงละครที่เต็มไปดวยผูชม 
2. มันดูเหมือนใชเวลาไมมีที่สิ้นสุดในการทําใหเรื่องราวตอนเริ่มของละครเปนที่รูเรื่องเขาใจกัน 
3. มันดูเหมือนวาทุกครั้งใชเวลายาวนานที่นักเขียนบทละครจะเขียนตอนเริ่มของบทละคร 
4. มันดูเหมือนเวลาเดินไปอยางชาๆ เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญข้ึนในละคร 

 

 

 
 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวที 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  มันดูเหมือนใชเวลาไมมีที่สิ้นสุดในการทําใหเรื่องราวตอนเริ่มของละครเปนที่รูเรื่อง
เขาใจกัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 45.72 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่30: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q06 – 0 1 9  

ผูอานคนหนึ่งกลาววา “อดัมคงจะเปนตัวละครที่ตื่นเตนมากที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งสามที่มาใน
ปราสาท” 

ผูอานสามารถกลาวสนับสนุนความคิดเห็นนี้ไดอยางไร จงใชเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลประกอบคําตอบ
ของนักเรียน 

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

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

 

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี6 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ระบุความแตกตางระหวางอดัมกับตัวละครอีกสองคนที่เหลือ โดยการอางถึงสิ่งตอไปนี้หนึ่ง

ขอหรือมากกวานั้น สถานะของอดัมเปนคนที่จนที่สุดหรือหนุมที่สุดในตัวละครทั้งสาม ความ
ออนประสบการณของเขา (ในฐานะคนที่มีชื่อเสียง) 
 อดัมเปนคนจน เขาตองตื่นเตนที่ไดอยูในปราสาทที่หรูหรา 
 เขาตองมีความสุขที่ไดอยูรวมกับชายสองคนที่ทําใหเขามีช่ือเสียงได 
 เขาแตงเพลงกับคนสองคนที่มีช่ือเสียงอยางมาก 
 เขายังหนุม และคนหนุมมักตื่นเตนกับสิ่งตางๆ มากกวา มันเปนเรื่องจริง! 
 เขาเปนคนหนุมที่ไดเขามาในปราสาท [ขั้นต่ําที่สุดที่จะไดคะแนน] 
 เขาเปนคนที่มีประสบการณนอยที่สุด [ขั้นต่ําที่สุดที่จะไดคะแนน] 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

 เขาตื่นเตน [กลาวซ้ํากับคําถาม] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เขาเปนศิลปน 
 เขาตกหลุมรัก [ไมมีคําอธิบายวาทําไมเขาจึงตื่นเตนที่ไดเขามาในปราสาท] 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 21.53 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



 

เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 3     หนา 43 

 อดัมตองตื่นเตน เพราะนักรองตองมาปรากฏตัวดวยอยางแนนอน [ไมใชขอสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง] 
 เขาไดรับชุดทักซิโด [เปนการบรรยายรายละเอียด ไมใชการใหเหตุผล] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่31: จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี R452Q07 

ทั้งหมดนี้ มอลนาร นักเขียนบทละคร กําลังทําอะไรในบทละครที่ตัดตอนมานี ้

1. เขากําลังแสดงวิธีที่ตัวละครแตละตัวจะแกปญหาของตัวเอง 
2. เขากําลังทําใหตัวละครของเขาแสดงใหเห็นวาเหมือนชั่วนิรันดรในละครเปนเชนไร 
3. เขากําลังยกตัวอยางการเปดการแสดงโดยทั่วไปและประเพณปีฏิบัต ิ
4. เขากําลังใชตัวละครเพ่ือแสดงถึงปญหาหนึ่งในการสรางสรรคผลงานของตัวเขาเอง 

 

 

 

 

การใหคะแนน  จุดหน่ึงน้ันของละครเวท ี7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เขากําลังใชตัวละครเพ่ือแสดงถึงปญหาหนึ่งในการสรางสรรคผลงานของตัวเขาเอง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.27 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดน้ี นักเรียนจะพบคําถามเก่ียวกับการอาน 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทน้ี
ใหนักเรยีนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลาน้ีนักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน  คําถามเหลาน้ีมี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดทีนั่กเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

 

ขอสอบการอานเหลาน้ี  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งน้ี ขอสอบเหลาน้ียอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 4 

บทความท่ี 1 

อมันดา กับดัชเชส 
 

เนื้อเรื่องยอ:  นับตั้งแตเลอโอคาเดีย เสียชีวิตลง เจาชายผูซึ่งหลงรักเธอ เสียใจอยางสุดซึ้ง ที่รานช่ือ เอสเซดา โซเออร      
ดัชเชส  ผูเปนปาของเจาชายไปพบเด็กสาวคนขายของ ช่ือ อมันดา  ซึ่งมีหนาตาละมายคลายคลึงกับเลอโอคาเดียอยาง
นาอัศจรรย ดัชเชสตองการใหอมันดาชวยใหเจาชายลืมความทุกข  เพราะพลัดพรากจากหญิงอันเปนที่รักของเขา 
 

บริเวณสี่แยกในลานปราสาทมีที่นั่งรอบอนุสาวรีย
เล็กๆ...เวลาพลบคํ่า… 

อมันดา 
ดิฉันไมเขาใจคะ วาจะชวยเขาไดอยางไร ดิฉันไม
เช่ือเลยนะคะวาคุณคิดทําอะไรแบบนี้… แลวทําไม
ตองเปนดิฉันดวยละ ดิฉันไมใชคนสวย และคงไมมี
ใครหรอกคะ  ที่จะทําใหเขาลืมความหลังไดอยาง
งายดาย ไมวาจะสวยสักแคไหนก็ตาม? 

ดัชเชส 
ใช – ไมมีใคร นอกจากเธอ 
 

             อมันดา (น้ําเสียงประหลาดใจ) 
ฉันนะหรือคะ? 

ดัชเชส 
โลกของเธอนะชางแคบเหลือเกิน เด็กโง นี่คงเห็นแต
โลกในสํานักงาน คงยังไมมีใครเคยบอกเธอซินะ แต
ฉันเช่ือจิตใตสํานึกของฉัน รูไหมฉันเกือบจะตะโกน
ออกมาตอนที่ฉันเห็นเธอครั้งแรก  ใครๆ คงไมรู 
หรอกวา เธอนะชางเหมือนเลอโอคาเดีย เสียจริงๆ 
 

ความเงียบสงัดเยี่ยมกรายเขามา นกกลางคืนเริ่ม
ออกหากินแทนนกที่หากินตอนกลางวัน ลาน
ปราสาทปกคลุมดวยรมเงาของแมกไม   

อมันดา (กระซิบเสียงแผวเบา) 
ดิฉันไมคิดวาจะทําได มาดาม ฉันเปนคนธรรมดา 
ไมมีอะไรเลย และทั้งคูเขารักกันมาก ดิฉันยังอด  
ช่ืนชมความรักนั้นไมได คุณไมเห็นหรือคะ 
 
 
 

เธอลุกขึ้น พรอมหยิบกระเปาเสื้อผา  ใบเล็กขึ้นมา
เตรียมเดินจากไป 

 

 ดัชเชส (กระซิบเสียงแผวเชนกัน อยางสิ้นหวัง) 
จริงของเธอ ฉันขอโทษ 
 

เธอลุกขึ้น อยางทุลักทุเลเหมือนกับคนสูงอายุทั่วไป      
เสียงกระด่ิงจักรยานแววมา เธอเริ่มพูดตอ 
 

ฟง… นั่นแหละ เขาละ เพียงใหเขาเห็นเธอยืนพิงเสา
อนุสาวรียนี้  นี่เปนสถานที่แหงแรกที่เขาพบหลอน   
ลองใหเขาเห็นเธอ เพียงแคนี้เทานั้น เพียงครั้งเดียว   
ใหเขาเรียกเธอ  ใหโอกาสที่เขาจะสนใจในความเหมือน
ของเธอกับคนรักของเขา แลวฉันจะสารภาพแผนการนี้
กับเขาพรุงนี้ ถาจะทําใหเขาเกลียดฉันไปตลอดฉันก็
ยอม แตฉันไมยอมใหคนที่เสียชีวิตไปแลวพรากเขาไป
จากฉัน ฉันแนใจ… (ดัชเชสจูงมือเธอ) เธอจะทําเพื่อฉัน
สักครั้งไดไหม ฉันขอรองเธอนะ สาวนอย (ดัชเชสมอง
เธอ ดวยสายตาที่ออนวอน และพูดขึ้นมาทันทีทันใด) วิธี
นี้เธอก็จะเห็นเขาดวย และ…ฉันรูสึกเหมือนเปนสาว
ขึ้นมาอีกครั้งที่พูดอยางนี้กับเธอ  ชีวิตมันบาดีนะ   ฉัน
รูสึกอยางนี้มา 3 ครั้งแลวในรอบ 60 ป  และรูสึกเปน
ครั้งที่สองแลวใน 10 นาทีนี้   เธอจะเห็นเขา  และถาเขา 
(ทําไมถึงเปนเขาไมไดละ ก็เขาทั้งหลอและมีเสนห)  และ
ถาเขาจะมีโชค ทั้งสําหรับเขาและฉันดวย ที่จะไดเห็น
ภาพจากตัวเธอสักช่ัวครู… เสียงกระด่ิงดังใกลเขามาอีก
ครั้งในเงามืด 

  อมันดา (กระซิบ)  
ดิฉันจะพูดอะไรกับเขาดีละคะ? 
 
 
 

 ดัชเชส (บีบแขนอมันดา) 
ก็แคพูดงายๆ วา   “ขอโทษคะคุณ ทางไปทะเลไปทาง
ไหนคะ?” 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 5 

เธอหลบเขาไปในเงาไมที่มืดมิดอยางรวดเร็ว  ทันใด
นั้นก็ปรากฏภาพสลัวลางขึ้นเปนเจาชาย    บน
จักรยานนั่นเอง เขาผานเขามาใกล  ภาพสลัวของ 
อมันดาที่ยืนอยูชิดเสา หลอนพูดออกมาเบาๆ 

อมันดา 
ขอโทษคะ คุณ… 
 

เขาหยุดรถจักรยาน กาวลงมา ถอดหมวดพรอมกับ
มองเธอ 

เจาชาย 
อะไรหรือ ครับ? 

อมันดา 
 

ทางไปทะเล ไปทางไหนคะ? 
 

เจาชาย 
ถึงแยกที่สอง แลวเลี้ยวซาย 
 

เขาโคงศรีษะ อยางเศราสรอยและสุภาพแลวขี่
จักรยานหางออกไป เสียงกระด่ิงดังแววๆ  ดัชเชสกาว
ออกมาจากเงามืด ดูเหมือนแกขึ้นไปอีก 

 

            อมันดา (นิ่งไปอึดใจ แลวพูดเสียงแผวเบา) 
เขาจําฉันไมได… 

ดัชเชส 
มันคงมืด…อีกอยาง ใครจะรูใจ เขาอาจเห็นหนาเธอเปน
ใครก็ไมรู ในความเลอะเลือนของเขา (หลอนเอยอยาง
กระดาก) รถไฟเที่ยวสุดทายผานไปแลวสาวนอย คืนนี้
เธออยากไปพักกับฉันที่คฤหาสนไหม? 
 

อมันดา (ตอบดวยน้ําเสียงที่เธอเองก็แทบจําเสียงตัวเอง   
ไมได)   
คะมาดาม 
 

มืดสนิทจนมองไมเห็นคนทั้งสองอีกเลย   มีเพียงเสียงลม
เทานั้นที่กระซิบแผวจากตนไมใหญบริเวณนั้น 
 

ฉากปดลง 
 

บทความท่ี  2 
นิยามของบางอาชีพเกี่ยวกับการแสดง 

นักแสดง : แสดงบทบาทตางๆ  บนเวที 

ผูกํากับ : ควบคุมและดูแลภาพรวมในทุกมุมมองของละคร ไมเพียงแตดูตําแหนงของนักแสดง จัดคิวนักแสดง  
การเขาและออกฉาก  ช้ีนําการแสดง แตยังแนะนําเรื่องการแปลความหมายของบทละครตนฉบับที่ไดรับ 

ชางเสื้อ : ตัดชุดการแสดงตามแบบ 

ผูออกแบบฉาก : ออกแบบตัวหุนในฉากและชุดเสื้อผา ตัวหุนนี้จะถูกแปลงออกมาใหมีขนาดเทาของจริงในโรงถาย
หรือโรงละคร 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก : รับผิดชอบการจัดเรื่องเครื่องประดับฉาก เชน เกาอี้นั่ง ตะเกียง ชอดอกไม ฯลฯ     
ซึ่งไมรวมเรื่องฉากและเสื้อผา 

ชางเสียง : รับผิดชอบดานการควบคุมเสียงขณะแสดง 

ชางแสง : รับผิดชอบดานการควบคุมแสงขณะแสดง หากใชเครื่องมือช้ันสูงจะตองใชชางแสงอยางนอย 10 คน 
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ในสองหนาที่ผานมาเปนบทความสองบทความ บทความที่ 1 ตัดตอนจากบทละคร เรื่อง “เลอ โอคาเดีย”    
โดย ยีน อะนอท และบทความที่ 2 ใหคําจํากัดความของอาชีพตางๆ ในการจัดละครเวที ใหใชบทความ
ทั้งสองตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที่ 1: อมันดากับดัชเชส  R216Q01 

บทที่ตัดจากละครนี้เก่ียวกับเรื่องอะไร? 

ดัชเชสคิดอุบายเพ่ืออะไร 

1. ทําใหเจาชายมาเย่ียมเธอบอยข้ึน 
2. ทําใหเจาชายตัดสินใจแตงงาน 
3. ใหอมันดาชวยดับความทุกขของเจาชาย 
4. ชวยใหอมันดามาอยูที่คฤหาสนกับเธอ 
 
 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 1 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ใหอมันดาชวยดับความทุกขของเจาชาย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 2: อมันดากับดัชเชส R216Q02 – 0 1 9  
ในบทละคร นอกจากบทสนทนาระหวางตัวละคร ยังมีสวนที่บอกทาทางสําหรับนักแสดงและชาง
เทคนิคใหทําตามดวย 

รูไดอยางไรวาในบทละครมีตัวบอกใหทราบถึงสวนนี ้

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

 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 82.8 
เกาหลี 84.1 
จีน-ฮองกง 82.9 
ไทย 62.4 
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การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 2 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1:  อางถึงตัวเอน อนุโลมคําอธิบายที่ไมเปนทางเทคนิค อาจทําเครื่องหมายวงเล็บหรือตัวเอน 

 ตัวอยางคําตอบ 
 (อยูในรูป) ตัวเอน 
 อักษรตัวเอน 
 เหมือนอยางนี ้ [รูปแบบตัวเอน] 
 ลายมือ 
 เขียนในลักษณะตัวเอน และใชวงเล็บดวย 
 รูปแบบการเขียนเปนแบบตัวบางๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอ หรือคลุมเครือไป 

 ตัวอยางคําตอบ 
 บทละครอยูในวงเล็บ [อางถึงวงเล็บถูกตองสําหรับบทละคร แตคําตอบไมไดอางถึงตัวเอน] 
 เขียนในรูปแบบที่ตางออกไป 
 ตัวพิมพอื่น 

หรือ: แสดงความเขาใจในเนื้อหาที่ไมถูกตอง หรือใหคําตอบที่เปนไปไมได หรือไมเก่ียวของ 

 ตัวอยางคําตอบ 
 ตัวพิมพหนา  [ไมถูกตอง] 
 ตัวพิมพเล็ก  [ไมถูกตอง] 
 โดยผูกํากับ  [ไมเก่ียวของ]  

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  วิเคราะห 
โครงสรางขอเขียน :  เชิงบรรยาย 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 62.5 
เกาหลี N/A 
จีน-ฮองกง N/A 
ไทย 47.5 
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คําถามที่ 3: อมันดากับดัชเชส R216Q03 – 0 1 9 

ตารางขางลาง  เปนรายชื่อชางเทคนิคที่เก่ียวของในการจัดฉากละครที่ตัดมาจากเรื่อง เลอโอคาเดียนี้  
จงระบุขอความที่บรรยายถึงฉากหรือเหตุการณ 1 อยาง ที่เก่ียวของกับหนาที่ของชางเทคนิคแตละคน 
โดยใชเนื้อหาในบทความที่ 1 

ขอแรกเปนตัวอยาง 

ชางเทคนิคละครเวท ี ผูกํากับเวท ี

นักออกแบบฉาก ที่นั่งรอบอนุสาวรียเล็กๆ 

ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก  

ชางเสียง  

ชางแสง  

 

 

 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: (ผูจัดเครื่องใชประกอบฉาก) คําตอบระบุถึงกระเปาเดินทาง หรือ จักรยาน อาจยกถอยคํา
จากบทละคร  
 กระเปาใบเล็กของเธอ 
 จักรยาน 

และ: (ชางเสียง) คําตอบแสดงเสียงนกรอง หรือ นก (ยามเย็น) หรือ เสียงพูดฟงไมไดศพัท หรือ 
เสียงกระด่ิง จักรยาน หรือ เสียงลม หรือความเงียบสงัด อาจยกมาจากการกํากับเวที 
 เสียงกระด่ิงจักรยานไดยินในตอนเย็น 
 ไดยินเพียงเสียงลมเทานั้น 
 นกยามเย็น 
 นกยามเย็นเขามาแทนที ่

และ: (ชางแสง) คําตอบระบุถึงแสงเงา หรือ ภาพสลัว หรือ มืด [สนิท] หรือ ยามเย็น  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  พัฒนาการตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  ตาราง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 63.9 
เกาหลี 68.2 
จีน-ฮองกง 44.4 
ไทย 18.7 
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 พื้นดินปกคลุมดวยเงา 
 เงาของตนไมที่ทอดลึก 
 ยามพลบคํ่า 
 บรรยากาศยามเย็น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 4: อมันดากับดัชเชส R216Q04 
ผูกํากับ จัดตําแหนงนักแสดงบนเวท ีผูกํากับใชอักษร “อ” แทน อมันดา  และดัชเชส แทนดวยอักษร “ด” 

โปรดใสอักษร  “อ” และ “ด” บนแผนภาพขางลางนี ้ที่จะแสดงตําแหนงอยางคราวๆ ที่อมันดา  
และดัชเชส ยืนอยู ขณะที่เจาชายมาถึง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 57.5 
เกาหลี 42.8 
จีน-ฮองกง 48.2 
ไทย 18.7 

 

ปก 

ปก 
ปก 
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การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ใสอักษร “อ” ที่บริเวณอนุสาวรียเล็กๆ และ “ด” อยูดานหลังหรือใกลแนวตนไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส 9: ไมตอบ 

อ ด 
อ 

ด 

อ 

ด 

อ 

ด 

อ 

ด 

อ ด อ
ด 

อ 
ด X X 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 11 

คําถามที่ 5 : อมันดากับดัชเชส R216Q06 

ตอนจบฉาก ที่คัดมาจากบทละคร อมันดาพูดวา "เขาจําฉันไมได…" 

เธอหมายความวาอยางไร 
1. เจาชายไมไดมองอมันดา 
2. เจาชายทราบวาอมันดาเปนผูชวยรานขายของ 
3. เจาชายไมทราบวาเคยพบอมันดามากอน 
4. เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดาคลายเลอโอคาเดีย 
 

 

 

 

การใหคะแนน  อมันดากับดัชเชส 6 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เจาชายไมไดสังเกตวาอมันดาคลายเลอโอคาเดีย 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 75.6 
เกาหลี 83.2 
จีน-ฮองกง 78.1 
ไทย 54.1 
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ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ 
 
 โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม 
  ใช ไมใช 

1. คลื่นวิทยุที่ออกจากโทรศัพทมือถือ
สามารถทําใหเนื้อเย่ือของรางกาย
รอนข้ึนและเปนอันตรายได 

คลื่นวิทยุไมมีพลังมากพอที่จะ
เปนเหตุใหเกิดความรอนที่เปน
อันตรายตอรางกายได 

2.  สนามแมเหล็กที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือสามารถสงผลตอ
การทํางานของเซลลในรางกาย 

สนามแมเหล็กเกิดข้ึนออนมาก 
และไมนาจะสงผลตอเซลลใน
รางกายของเรา 

3. คนที่คุยโทรศัพทนานๆ บางครั้ง
จะบนวาเหนื่อยลา ปวดหัว และ
ขาดสมาธ ิ

ไมเคยมีการสังเกตผลดังกลาวใน
ระดับหองปฏิบัติการ และบางที
อาจเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ของการ
ใชชีวิตยุคใหม 

4. ผูใชโทรศัพทมือถือมีโอกาสเกิด
มะเร็งในสมองดานติดกับหทูี่ใช
แนบกับโทรศัพทมากกวา 2.5 
เทา 

นักวิจัยยอมรับวายังไมมีความ
ชัดเจนวาการเพ่ิมข้ึนนั้น
เก่ียวของกับการใช
โทรศัพทมือถือ 

5. หนวยงานที่เปนตัวแทนระหวาง
ประเทศสําหรับงานวิจัยเรื่อง
มะเร็งพบความเชื่อมโยงระหวาง
มะเร็งในเด็กกับสายไฟฟา 
สายไฟฟาก็ปลอยรังสี
เชนเดียวกับโทรศัพทมือถือ 

รังสีที่เกิดจากสายไฟฟาเปนรังสี
คนละชนิด และมีพลังงาน
มากกวารังสีที่ออกจาก
โทรศัพทมือถือ 

 
จุดสําคัญ 

ความขัดแยงของ
รายงานเก่ียวกับ
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
จากโทรศัพทมือถือ 
ปรากฏในชวงปลาย
ทศวรรษที่ 1990 

 

 

 

จุดสําคัญ 

เงินหลายลานบาทได
ถูกใชไปในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
สํารวจผลกระทบของ
โทรศัพทมือถือ 

 

 
6. คลื่นความถี่วิทยุที่เหมือนกับ

คลื่นในโทรศัพทมือถือสามารถ
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ
ยีนในหนอนได 

หนอนไมใชมนุษย จึงไมมีการ
ยืนยันวาเซลลสมองของเราจะ
เกิดผลในลักษณะเดียวกัน 
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 ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 
 จงทํา อยาทํา 
 พยายามคุยใหสั้น อยาใชโทรศัพทมือถือเมื่อ

สัญญาณออนเพราะโทรศัพท
ตองใชพลังงานในการสื่อสารกับ
สถานีภาคพ้ืนดินมากข้ึน และ
การปลอยคลื่นวิทยุจะสูงข้ึน 

  

พกโทรศัพทมือถือให
หางจากรางกายเมื่อ
ไมไดใชงาน 

 

อยาซื้อโทรศัพทมือถือที่มีคา 
“SAR”1 สูง ซึ่งหมายความวาจะ
ปลอยรังสีไดมากกวา 

 

จุดสําคัญ 

เนื่องจากมีผูใชโทรศัพทมือถือ
จํานวนมหาศาล แมจะสงผล
เพียงเล็กนอยตอสุขภาพก็อาจ
นําไปสูปญหาใหญตอสุขภาพ
ของสาธารณะได 

 

จุดสําคัญ 

ในป ค.ศ.2000 รายงานของสจวต 
(รายงานของอังกฤษ)  ไมพบ
ปญหาทางสุขภาพที่เกิดจาก
โทรศัพทมือถือ   แตแนะนําให
ระวังโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน
จนกวาจะมีงานวิจัยที่มากกวานี้ 
มีรายงานเพ่ิมเติมในป 2004 
สนับสนุนงานวิจัยนี ้

  

ซื้อโทรศัพทมือถือที่มี 
“เวลาพูด” ไดนาน จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาและ
ปลอยรังสีนอยกวา 

 

 

 

อยาซื้ออุปกรณเสริมปองกันรังสี
ที่สวยสะดุดตา จนกวาจะผาน
การทดสอบจากหนวยงานอิสระ
ที่ไมใชบริษัทมือถือ 

 

 SAR (อัตราการดูดซับจําเพาะ) เปนการวัดวารังสีแมเหล็กไฟฟาถูกดูดซับโดยเนื้อเยื่อของรางกายในขณะที่ใช
โทรศัพทมือถือไดเทาใด 
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“ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” ในสองหนาที่แลวมาจากเว็บไซตหนึ่ง 

จงใช “ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่6: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q02 

จุดประสงคของจุดสําคัญคืออะไร 

1. เพ่ือบอกถึงอันตรายของการใชโทรศัพทมือถือ 
2. เพ่ือเสนอวาการโตแยงเรื่องความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือยังดําเนินตอไป 
3. เพ่ือบอกถึงขอควรระวังที่ผูใชโทรศัพทมือถือควรปฏิบัติ 
4. เพ่ือเสนอวาไมพบปญหาทางสุขภาพที่เกิดจากโทรศัพทมือถือ 

 

 

 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เพ่ือเสนอวาการโตแยงเรื่องความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือยังดําเนินตอไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่7: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q11 

“มันยากที่จะพิสูจนวาสิ่งหนึ่งเปนสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งอยางแนนอน” 

ขอมูลสวนนี้มีความสัมพันธอยางไรกับขอความในขอ 4 ชอง ใช และ ไมใช ของตาราง 
โทรศัพทมือถือเปนอันตรายใชหรือไม  

1. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ใช แตไมไดพิสูจน 
2. มันพิสูจนขอโตแยงในชอง ใช 
3. มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ไมใช แตไมไดพิสูจน 
4. มันแสดงวาขอโตแยงในชอง ไมใช นั้นผิด 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 23.36 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 11 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 3.  มันสนับสนุนขอโตแยงในชอง ไมใช แตไมไดพิสูจน 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่8: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q06 – 0 1 9  

ดูขอที่ 3 ในชอง ไมใช ของตาราง  ในสวนนี้  อะไรที่อาจเปน “ปจจัยอ่ืนๆ” อยางหนึ่ง   จงใหเหตุผล
ประกอบคําตอบของนักเรียน 

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

 
 
 

  
 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุปจจัยในการใชชีวิตยุคใหมที่สามารถเชื่อมโยงกับความเหนื่อยลา ปวดหัว หรือขาด
สมาธิ คําอธิบายอาจจะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนกับตัวเอง หรือบอกอยางชัดเจน 
 นอนไมเพียงพอ ถาเปนอยางนั้นก็จะทําใหเหนื่อยลา 
 ทํางานมากเกินไป ทําใหเหนื่อย 
 การบานมากเกินไป ทําใหเหนื่อยและปวดหัว 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 26.23 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 23.46 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 16 

 เสียงรบกวน ทําใหปวดหัว 
 ความเครียด 
 ทํางานดึก 
 สอบ 
 โลกนี้มเีสียงดังเกินไป 
 ผูคนไมใชเวลาเพื่อพักผอนกันแลว 
 ผูคนไมคํานึงถึงความสําคัญกอนหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงหงุดหงิดและไมสบาย  
 คอมพิวเตอร 
 มลภาวะ 
 ดูทีวีมากเกินไป 
 ยาเสพติด 
 เตาอบไมโครเวฟ 
 อีเมลมากเกินไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เหนื่อยลา [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ความเหน็ดเหนื่อย [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ขาดสมาธิ [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 ปวดหัว [ซ้ํากับขอมูลในเรื่อง] 
 การใชชีวิต [กวางเกิน] 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ปวดหู 
 ที่วางไข 

รหัส 9: ไมตอบ 
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คําถามที ่9: ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือ R414Q09 

ดูตารางในหัวขอ ถาคุณใชโทรศัพทมือถือ... 

ตารางนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดใด 

1. ไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
2. มีความเสี่ยงที่ไดพิสูจนแลววาเก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ 
3. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตก็ควรจะระวังไวกอน 
4. อาจมีหรือไมมีอันตรายที่เก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตไมควรใชจนกวาจะรูแนนอน 
5. คําแนะนําในสวนของ จงทํา สําหรับผูที่คิดวาเปนภัยคุกคามอยางจริงจัง และ คําแนะนําในสวน

ของ อยาทํา สําหรับผูทีคิ่ดอยางอ่ืน 

 

 
 
 
 

การใหคะแนน  ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถอื 9 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3. อาจมีหรือไมมีอันตรายเก่ียวของกับการใชโทรศัพทมือถือ แตก็ควรจะระวังไวกอน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางภาษา :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สาธารณะ 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 47.08 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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บอลลูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จงใช “บอลลูน” จากขางบน เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่10: บอลลูน R417Q08 
ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
1. สิงหาเนียตกอยูในอันตรายระหวางการเดินทางโดยบอลลูน 
2. สิงหาเนียสรางสถิติโลกข้ึนใหม 
3. สิงหาเนียเดินทางเหนือทะเลและพ้ืนดิน  
4. บอลลูนของสิงหาเนียใหญโตมโหฬาร 

การบันทึกสถิติความสูงของบอลลูนอากาศรอน 
นักบินชาวอินเดีย วิเจยพัต สิงหาเนีย ไดทําลายสถิติความสูงของบอลลูน
อากาศรอน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 เขาเปนบุคคลแรกที่พา
บอลลูนลอยไปถึง 21,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

เสนใย:  
ไนลอน 

ชองตามยาวสามารถ
เปดใหอากาศ 
รอนออกได 
เพื่อลดความสูง 

การเติมอากาศ:  
2.5 ช่ัวโมง 

ขนาด: 453,000 m3 
(ขนาดปกติของบอลลูน
อากาศรอนปกติ 481 m3) 

น้ําหนัก: 1,800 kg 

ความสูง: 
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนทั่วไป 

บอลลูนมุงหนาออก
ทะเล  ในตอนแรก 
เมื่อปะทะกับ
กระแสลมแรงจึงถูก
พัดกลับมาอยูเหนือ
แผนดินอีกครั้ง 

สถิติระดับความสูงที่บันทึกได: 
21,000 ม. 

ออกซิเจน: เพียง 4% ของ
ระดับพื้นดิน 

อุณหภูมิ:  
–95 °C 

สถิติเดิม:  
19,800 m 

เคร่ืองบินจัมโบเจท็:  
10,000 m 

จุดท่ีลงจอด
โดยประมาณ 

นิวเดลี 

483 km 

มุมไบ 

กระเชา:  
สูง: 2.7 m  กวาง: 1.3 m 

หองโดยสารเปนแบบปดและปรับ
ความดัน มีหนาตางเปนฉนวน 

วิเจยพัต สิงหาเนีย สวมชุด
อวกาศระหวางการเดินทาง 

สรางดวยอลูมิเนียมเชนเดียวกับ
เครื่องบิน 
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การใหคะแนน  บอลลูน 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  สิงหาเนียสรางสถิติโลกข้ึนใหม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่11: บอลลูน R417Q03 – 0 1 2 9  
วิเจยพัต สิงหาเนียไดใชเทคโนโลยีที่มีในยานพาหนะอ่ืนสองชนิด ยานพาหนะนั้น ไดแกอะไรบาง 

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

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

การใหคะแนน  บอลลูน 3 
คะแนนเต็ม 
รหัส 2:  อางถึงท้ังเครื่องบิน และ ยานอวกาศ (เรียงลําดับใดกอนก็ได) [สามารถรวมคําตอบทั้งสอง

ไวบรรทัดเดียวกันได] 
 1. อากาศยาน 

2. ยานอวกาศ 
 1. เครื่องบิน 

2. เรืออวกาศ 
 1. การเดินทางทางอากาศ 

2. การเดินทางในอวกาศ 
 1. เครื่องบิน 

2. จรวดอวกาศ 
 1. เจ็ท 

2. จรวด 

ไดคะแนนบางสวน 
รหัส 1:  อางถึงเครื่องบิน หรือ ยานอวกาศ อยางใดอยางหน่ึง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 79.87 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 6.73 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 20 

 ยานอวกาศ 
 การเดินทางในอวกาศ 
 จรวดอวกาศ 
 จรวด 
 อากาศยาน 
 เครื่องบิน 
 การเดินทางทางอากาศ 
 เจ็ท 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 สิ่งที่บินได 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ชุดอวกาศ [ไมใชประเภทของการคมนาคม] 
 จัมโบ [เนื้อเรื่องไมไดบอกอยางเฉพาะเจาะจง การอางถึงเครื่องบินจัมโบเจ็ทไมเก่ียวของกับคําถามนี้] 
 เรือเดินอากาศ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่12: บอลลูน R417Q04 – 0 1 9  

การนําภาพเครื่องบินจัมโบเจ็ทมาใสไวในเนื้อเรื่องมจีุดประสงคอะไร 

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

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

 

 

การใหคะแนน  บอลลูน 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางโดยตรงหรือโดยนัยถึงความสูงของบอลลูนหรือสถิต ิอาจจะอางโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องบินจับโบเจ็ทกับบอลลูน 
 เพื่อแสดงวาบอลลูนลอยขึ้นไดสูงเทาไร 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 57.56 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 21 

 เพื่อเนนถึงขอเท็จจริงวาบอลลูนลอยไปได สูงจริงๆ 
 เพื่อแสดงวาสถิติของเขานาทึ่งขนาดไหน เขาไปไดสูงกวาเครื่องบินจับโบเจ็ท 
 เปนจุดอางอิงใหเห็นความสูง 
 เพื่อแสดงวาสถิติของเขานาทึ่งขนาดไหน [ขั้นต่ําสุดที่จะไดคะแนน] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เปนการเปรียบเทียบ 

 แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ทั้งบอลลูนและเครื่องบินจับโบเจ็ทบินได 
 เพื่อใหดูดี 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่13: บอลลูน R417Q06 

 

ทําไมภาพวาดนี้จึงแสดงบอลลูนถึงสองลูก 

1. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกอนและหลังพองตัว 
2. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกับบอลลูนอากาศรอนทั่วไป 
3. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียดูเล็กเมื่อมองจากพ้ืนดิน 
4. เพ่ือแสดงวาบอลลูนของสิงหาเนียเกือบชนกับบอลลูนอ่ืน 

การใหคะแนน  บอลลูน 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  เพ่ือเปรียบเทียบขนาดบอลลูนของสิงหาเนียกับบอลลูนอากาศรอนทั่วไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ความสูง:  
49 m 

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอนท่ัวไป 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.06 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 22 

ประชาธิปไตยในเอเธนส 
ตอนที่ 1 

ธูซิดิดีส เปนนักประวัติศาสตรและทหารที่มีชีวิตอยูเมื่อศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาลในยุคกรีกโบราณ 
เขาเกิดในกรุงเอเธนส ในชวงสงครามเพโลพอนเนสเชียน (431 – 404 ปกอนคริสตกาล) ระหวาง
เอเธนสกับสปารตา เขามีตําแหนงควบคุมกองเรือทีม่ีภารกิจคือปองกันเมืองแอมฟโพลิสในนครเทรซ เขา
ไปถึงเมืองชาไปและเมืองตกอยูในมือของบราซิดัสนายพลชาวสปารตา ซึ่งเนรเทศธูซิดิดีสออกไปเปน
เวลา 20 ป สิ่งนี้ชวยใหเขามีโอกาสเก็บรวบรวมขอมูลจากทั้งสองฝายที่ทําสงครามกันและเปดโอกาสให
เขามีผลงานคนควาเรื่อง ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ธูซิดิดีสนับวาเปนหนึ่งในยอดนักประวัติศาสตรยุคโบราณ เขามุงความสนใจในเรื่องสาเหตุจาก
ธรรมชาติและพฤติกรรมของแตละคนมากกวาเรื่องโชคชะตาหรือการกระทําของพระเจา เพ่ืออธิบาย
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร ในงานของเขาจะไมเพียงบรรยายขอเท็จจริงเทานั้นแตจะพยายามหา
เหตุผลทีช่ักจูงใหตัวละครหลักเกิดการกระทําในลักษณะนั้น  ธูซิดิดีส เนนในเรื่องพฤติกรรมของแตละ
บุคคลทําใหบางครั้งเขาเริ่มแตงสุนทรพจนข้ึนมา สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครใน
ประวัติศาสตร 

ตอนที่ 2 

ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส (ศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาล) ผูปกครองชาวเอเธนส   สุนทรพจน
ตอไปนี้เปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

ระบบการปกครองของพวกเราไมไดลอกเลียนมาจากรัฐขางเคียง เราเปนแบบอยางใหผูอ่ืนมากกวาที่
เราจะเปนผูลอกเลียนแบบ ระบบของเราเรียกวาประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการบริหารที่ข้ึนอยูกับคน
สวนใหญมากกวาคนเพียงไมก่ีคน กฎหมายของเราพยายามใหสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องของแตละ
บุคคล แตทวาชื่อเสียงเกียรติยศตอสาธารณะข้ึนอยูกับคุณความดีมากกวาระดับชนชั้นในสังคม 

ระดับชนชั้นในสังคมไมไดกีดกันบุคคลจากการรับตําแหนงทางสังคมเชนกัน (...) และในเวลาเดียวกัน
เราจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับเรื่องสวนตัว เราจะไมฝาฝนกฎหมายในเรื่องสาธารณะ เราจะทําตามผูที่อยู
ในตําแหนงที่มีอํานาจสั่งการ และเราจะทําตามกฎหมายโดยเฉพาะสวนที่ปองกันการกดข่ี และ
กฎหมายที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณอักษรซึ่งถือเปนความนาละอายที่จะละเมิด 

ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป  ในขณะที่ผูอาศัยในเมืองจํานวนมากสามารถดึง
ผลผลิตจากทั่วโลกมาสูเอเธนส ดังนั้นชาวเอเธนสจึงคุนเคยกับผลไมของประเทศอ่ืน เชนเดียวกับคนใน
ประเทศนั้น  ๆ

ธูซิดิดีส ประวัติศาสตรของสงครามเพโลพอนเนสเชียน (ฉบับปรับปรุง) 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 23 

ใช “ประชาธิปไตยในเอเธนส” ในหนาที่ผานมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่14: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q04 

ทําไมธูซิดิดิสจึงถูกเนรเทศ 

1. เขาไมสามารถควาชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนสที่แอมฟโพลิส 
2. เขาเขายึดกองเรือในแอมฟโพลิส 
3. เขาเก็บขอมูลจากสองฝายทีท่ําสงครามกัน 
4. เขาละทิ้งชาวเอเธนสเพ่ือสูกับชาวสปารตา 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เขาไมสามารถควาชัยชนะเพ่ือชาวเอเธนสที่แอมฟโพลิส 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่15: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q01 

สมมติวาสุนทรพจนของเพริคลีสเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตร ปที่กลาวสุนทรพจนนาจะเปนปใด
มากที่สุด 

1. 404 ปกอนคริสตกาล 
2. 430 ปกอนคริสตกาล 
3. 500 ปกอนคริสตกาล 
4. 5 ปกอนคริสตกาล 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  430 ปกอนคริสตกาล 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 53.27 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 16.35 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 24 

คําถามที ่16: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q03 – 0 1 2 9  

จุดประสงคหนึ่งของสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือ เพ่ือเปนเกียรติแกทหารที่พลีชีพในปแรกของสงคราม
เพโลพอนเนสเชียน 

จุดประสงคอีกหน่ึงประการของสุนทรพจนนี้คืออะไร 

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

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

 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อางถึงแรงจูงใจ (ทางการเมือง) ในฐานะของเพริคลิส อาจอางถึง: การชักจูงทหารให
พยายามตอสูตอไป การใหกําลังใจแกครอบครัวของผูเสียชีวิต การสงเสริมความภาคภูมิใจ
ในการเปนพลเมืองชาวเอเธนส หรือการเนนขอดีของเอเธนสเปรียบเทียบกับสปารตาหรือ
เมืองอ่ืนๆ คําตอบตองมีความเปนไปไดและสอดคลองกับเรื่อง 
 เพื่อทําใหผูคนภูมิใจในเอเธนส  
 เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย  
 เพื่ออธิบายประโยชนของประชาธิปไตยแบบเอเธนส 
 ทําใหผูคนคิดวาเอเธนสยังคงไมเปนไร แมวาความเปนจริงตอนนี้พวกเขากําลังเผชิญกับปญหา 
 เพื่อสงเสริมความคิดและทัศนคติในดานบวก  
 เพื่อปลุกเราประชาชน 
 เพื่อสงเสริมความรักชาติ 
 เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหนา 
 เพื่อใหไดรับความนิยมมากขึ้น 
 เพื่อทําใหประชาชนใชความรุนแรงตอตานชาวสปารตา 

อางถึงจุดประสงคของธูซดิิดิสในความเขาใจถึงแรงจูงใจหรือวิธีการคิดของเพริคลิส 
 เพื่ออธิบายแรงจูงใจ/จิตวิทยาของเพริคลิส 
 เพื่ออธิบายวาทําไมเขาจึงทําอยางที่เขาทํา 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 5.66 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 25 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ใหคําตอบที่อางเพียงการอธิบายวาประชาธิปไตยเปนอยางไร 
 เพื่อแนะนําประชาธิปไตย 
 เพื่ออธิบายประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 เพื่อเปนเกียรติแกทหารที่ตาย [กลาวซ้ํากับคําถาม] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เอเธนสเปนหัวขอของสุนทรพจน [ไมไดกลาวถึงจุดประสงค] 
 เพื่อทําใหประชาชนหัวเราะ [คลาดเคลื่อน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่17: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q05 – 0 1 2 9  

ผูเขียนสุนทรพจนในตอนที่ 2 คือใคร ใหอางถึงเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ระบุวา ธูซิดิดิส (โดยตรงหรือโดยนัย) เปนผูเขียนสุนทรพจน และ อางถึง ธูซิดิดิสเขียน
สุนทรพจนในฐานะของเพริคลิส อาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบโดยตรง 
 ธูซิดิดิส ในเรื่องบอกวา “ธูซิดิดีสเขียนในฐานะของเพริคลิส” 
 ธูซิดิดิส “บางครั้งเขาเริ่มแตงสุนทรพจนขึ้นมา สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาอธิบายแรงจูงใจของตัวละครใน

ประวัติศาสตร” 
 เรื่องบอกวา ธูซิดิดิสแตงสุนทรพจนใหกับประชาชนที่เขาเขียนถึง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 44.94 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 26 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ระบุวา ธูซิดิดิส เปนผูเขียนสุนทรพจน โดยไมมีคําอธิบาย 
 ธูซิดิดิส 
 นักประวัติศาสตรและทหาร [อางถึงธูซิดิดิสโดยนัย] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 คนอื่น [กวางเกินไป] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 เพริคลิส 
 เขาเขียนในชวงสงครามเพโลพอนเนสเชียน 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่18: ประชาธิปไตยในเอเธนส  R443Q06 

จากเรื่อง อะไรที่ธูซิดิดิสทําแตกตางจากนักประวัติศาสตรคนอ่ืนๆ ในยุคของเขา 

1. เขาเขียนเก่ียวกับคนธรรมดาที่ไมใชวีรบุรุษ 
2. เขาใชเรื่องราวมากกวาใชเพียงขอเท็จจริง 
3. เขาอธิบายเหตุการณทางประวัติศาสตรโดยอางถึงสาเหตุเหนือธรรรมชาต ิ
4. เขาเนนถึงสิ่งที่ทําใหคนเกิดการกระทําในลักษณะนั้น 

 

 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  เขาเนนถึงสิ่งที่ทําใหคนเกิดการกระทําในลักษณะนั้น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การบอกเลาอธิบายเหตุผล 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 31.96 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 27 

คําถามที ่19: ประชาธิปไตยในเอเธนส R443Q07 

ดูที่เนื้อเรื่องสวนนี้ ใกลตอนจบของตอนที่ 2: 

“ย่ิงไปกวานั้น เรายังมีสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจอีกมากมาย เกมการแขงขันและการบวงสรวงที่เราเฉลิม
ฉลองกันตลอดป จากความสงางามของสถานที่พักอาศัยสวนตัวของพวกเรา ซึ่งสรางความพึงพอใจใน
แตละวันและชวยกําจัดความวิตกกังวลตางๆ ออกไป” 

ขอความใดตอไปนี้สรุปเนื้อหาของสวนนี้ไดดีที่สุด 

1. ระบบการปกครองในเอเธนสอนุญาตใหทุกคนสรางกฎหมายได 
2. ความบันเทิงและความงามเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีไดในเอเธนส 
3. ชาวเอเธนสใชชีวิตหรูหราเกินไปและไมสามารถใชชีวิตอยางจริงจังได 
4. ชีวิตสวนที่เปนสาธารณะและสวนตัวถูกมองวาเปนสิ่งเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ประชาธปิไตยในเอเธนส 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  ความบันเทิงและความงามเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ดีที่คุณจะมีไดในเอเธนส 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การโตแยง 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความตอเนื่องกัน 
บริบท :  การศึกษา 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.74 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 28 

ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 
และแลวเครื่องบินขนสงไปรษณียภัณฑสามลําจากปาตาโกเนีย1 ชิลี และปารากวัย ไดเดินทาง

กลับมาจากทางใต ตะวันตก และเหนือสูบัวโนส ไอเรส  ซึ่งที่นั่นกําลังรอคอยสินคาจากเครื่องบิน
เหลานั้น เพ่ือเครื่องบินที่จะเดินทางไปยุโรปสามารถออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนได 

นักบินสามคนที่อยูเบ้ืองหลังแผงควบคุมที่ใหญราวกับเรือบรรทุกสินคาตกอยูในความมืด และ   
จดจออยูกับเที่ยวบินของเขาที่กําลังเคลื่อนตัวเขาสูเมืองใหญ ซึ่งจะตองลดความสูงลงอยางชาๆ เพ่ือ
ออกจากทองฟาที่มีพายุหรือเงียบสงบ ราวกับคนประหลาดกําลังลงมาจากภูเขา 

รีวิแอร ผูรับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมด เดินไปมาในที่ลงจอดของบัวโนส ไอเรส  เขายังคง
เงียบจนกวาเครื่องบินทั้งสามลําจะมาถึง ตลอดทั้งวันเขารูสึกเหมือนมีลางราย เวลาผานไปนาทีแลว
นาทีเลาจนกระทั่งมีโทรเลขมาถึง รีวิแอรรูสึกวาเขาไดชวงชิงบางสิ่งจากโชคชะตาซึ่งคอยๆ ลดสิ่งที่เขา
ไมรูลงทีละนอย และดึงลูกเรือของเขาใหพนจากความมืดมาสูฝง 

ลูกเรือคนหนึ่งติดตอกับรีวิแอรดวยขอความทางวิทยุ: 
ไปรษณียภัณฑจากชิลีรายงานวาเขาสามารถมองเห็นแสงสวางจากบัวโนส ไอเรสแลว 
เย่ียมมาก 
ไมนานนัก รีวิแอรก็ไดยินเสียงเครื่องบิน ความมืดไดยอมปลอยหนึ่งในนั้นออกมาแลว ด่ังทะเลที่มี

คลื่นข้ึนๆ ลงๆ และสิ่งลี้ลับตองยอมคืนสมบัติที่มันโยนเลนไปมาเปนเวลานานใหกับชายหาด ในไมชา
มันคงจะคืนอีกสองคนที่เหลือกลับมา 

ในวันนี้การทํางานก็จบสิ้นลง  เจาหนาที่ภาคพ้ืนดินที่เหนื่อยลาคงจะกลับไปนอนและมเีจาหนาที่
ชุดใหมที่สดชื่นมาทําหนาที่แทน มีเพียงแตรีวิแอรเทานั้นที่ไมไดพัก: จากนั้นก็มาถึงคราวของ
ไปรษณียภัณฑจากยุโรปที่จะเขามาเพ่ิมความวิตกใหเขาอีก และมันจะเปนอยางนี้ไปตลอด และ
ตลอดไป 

 

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard 
1  พื้นที่ทางตอนใตของชิลีและอารเจนตินา 

“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ในหนาที่ผานมาเปนสวนที่ตัดมาจากนวนิยายที่เขียนในป 1931   นวนิยาย
นี้ใชประสบการณการเปนนักบินขนสงสินคาในทวีปอเมริกาใตของผูแตงเปนพ้ืนฐาน 

ใชสวนที่ตัดออกมาเพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

คําถามที ่20: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q01 – 0 1 2 9  
เรื่องนี้เกิดข้ึนในชวงเวลาใดของวัน ใหใชเนื้อเรื่องเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 29 

 

 

 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แตไมใชหรือหลังจากเที่ยงคืน) 
และ อธิบายโดยอางถึงขอมูลจากเนื้อเรื่องไดอยางถูกตอง อาจถอดความหรือยกประโยคมา
ตอบโดยตรง 
 ตอนกลางคืน เนื้อเรื่องกลาววาพวกเขา “ตกอยูในความมืด” 
 ตอนเย็น เขากําลังรอพวกนั้นมาถึง เพื่อใหเครื่องบินยุโรปสามารถออกเดินทางไดตอนเที่ยงคืน 
 มันเปนเวลากลางคืนเพราะ “ความมืดไดยอมปลอยหนึ่งในนั้นออกมาแลว” 
 กอนเที่ยงคืน นั่นคือเวลาที่เครื่องบินยุโรปออกเดินทาง 
 ระหวาง 2  ทุม ถึงเที่ยงคืน เรารูวามันมืด แตมันไมใชเที่ยงคืน ซึ่งเปนเวลาที่เครื่องบินอีกลําจะออก

เดินทาง 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนกลางคืนหรือตอนเย็น (แตไมใชหรือหลังจากเที่ยงคืน) แต
ไมมีหลักฐานสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง 
 ตอนกลางคืน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ระบุวาเปนเที่ยวบินที่เกิดข้ึนตอนเที่ยงคืนหรือหลังจากเที่ยงคืน 
 “สามารถออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนได” [การยกประโยคที่ไมเก่ียวของมาจากเนื้อเรื่อง] 
 “ประมาณเที่ยงคืน” [การยกประโยคที่ไมเก่ียวของมาจากเนื้อเรื่อง] 
 หลังเที่ยงคืน 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ในตอนเชา 
 ในตอนบาย 
 ในตอนกลางวัน 
 เวลา 3  ทุม [หรือบอกเวลาที่แนนอนอื่นๆ] 

รหัส 9: ไมตอบ 

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

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 20.3 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 30 

คําถามที ่21: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q03 – 0 1 2 9  

รีวิแอรรูสึกอยางไรกับงานของเขา ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อธิบายความรูสึกของรีวิแอรที่มีตองานของเขา โดยอางถึง ความเครียด การยืนหยัด การ
แบกรับภาระ หรือยังคงมุงมั่นที่จะทําหนาที่ของเขา และ ใหคําอธิบายที่อางถึงสวนที่
เก่ียวของในเนื้อเรื่อง อาจอางถึงเนื้อเรือ่งทั่วๆ ไป หรืออาจถอดความหรือยกประโยคมาตอบ
โดยตรง การยกประโยคตองเขากับอารมณตามที่กลาวไว 
 เขามีงานทวมหัว คุณจะเห็นไดจากบรรทัดสุดทาย เขาไมเคยไดพักเลย 
 เขาเครียด ทั้งวันเขา “รูสึกเหมือนมีลางราย” 
 เขาหนักใจกับงาน ทั้งวันเขากังวลกับเครื่องบินสามลํานั้น จากนั้นก็ตองกังวลกับอีกลําที่จะไปยุโรป! 
 เขายอมรับ คุณจะเห็นไดจากคําสุดทาย “ตลอดไป” ซึ่งเขาคิดวาคงไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง 
 เขาเปนหวงงานของเขาจริงๆ เขาไมอาจผอนคลายไดจนกวาเขาจะรูวาทุกคนปลอดภัย [ใสหลักฐาน

อางอิงทั่วไปจากเนื้อเรื่อง] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: อธิบายความรูสึกของรีวิแอรที่มีตองานของเขา โดยอางถึง ความเครียด การยืนหยัด การ
แบกรับภาระ หรือยังคงมุงมั่นที่จะทําหนาที่ของเขา โดยไมมีคําอธิบายที่อางถึงในเนื้อเรื่อง 
 เขารูสึกรับผิดชอบจริงๆ สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้น 
 เขาเครียด 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 36.36 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 เขาชอบงานของเขา เพราะเขาอยูในตําแหนงที่ควบคุมดูแลสิ่งตางๆ จํานวนมาก [ไมใชการสนับสนุน
จากเนื้อเรื่อง] 

 เขาคิดวามันยอดมากเพราะเขาสามารถดูเครื่องบินได [ไมใชการสนับสนุนจากเนื้อเรื่อง] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่22: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q05 – 0 1 9  

“ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส” ถูกเขียนข้ึนในป ค.ศ.1931 นักเรียนคิดวาปจจุบันนี้ ความกังวลของรีวิแอร 
ยังเปนเหมือนเดิมใชหรือไม ใหเหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 
 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 5 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบ (หรือ แสดงโดยนัย) ใช หรือ ไมใช และอางถึงการเปรียบเทียบระหวางชวงเวลา 
และ สนับสนุนคําตอบของนักเรียน อาจอางถึงการตระหนักทางดานวัตถุ เชน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาในการรักษาความปลอดภัย หรือ ตระหนัก
ทางดานจิตวิทยา เชนความวิตกกังวล คําตอบตองสอดคลองกับการอานเนื้อเรื่องที่ถูกตอง 
 ตอนนี้ นักบิน (เครื่องบิน) มีอุปกรณที่มีความกาวหนาอยางมากชวยกําหนดทิศทาง และชวยเสริมใน

ดานเทคนิคเมื่อสภาพอากาศไมดี 
 ไมใช ปจจุบันเครื่องบินมีเรดารและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหรอดพนจากสถานการณ

อันตรายได 
 ใช เครื่องบินก็ยังคงอันตรายอยู เหมือนกับระบบขนสงวิธีอื่นๆ ความเสี่ยงในการตกหรือเครื่องยนต

หยุดทํางานยังไมสามารถกําจัดออกไปได 
 ตอนนี้ เทคโนโลยีใหมและความกาวหนาทางเทคนิคมีความสําคัญมาก ทั้งในเครื่องบินและภาคพื้นดิน  
 ใช ยังคงมีความเสี่ยงในการตกอยู 
 ไมใช กอนหนานี้ไมมีความกลัวจากการโจมตีของผูกอการราย 

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

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 18.84 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 ไมใช ปจจุบันมีความกลัวที่แตกตางออกไป 
 ใช ความกาวหนาบางอยางไดเกิดขึ้น 
 ในทางหนึ่งคือใช แตในบริบทของยุคสมัยใหม [กวางเกิน] 
 หลายปผานไป คนอาจเขาไปเปลี่ยนแปลงมัน [กวางเกิน] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 
 ไมใช เพราะทุกวันนี้คุณไมไดเดินทางตอนกลางคืน [เขาใจเก่ียวกับโลกคลาดเคลื่อน] 
 ไมใช เพราะในทุกวันนี้นักบินไดรับการฝกที่ดีขึ้น [ไมเก่ียวของ] 
 ไมใช รีวิแอรมีความสุขจริงๆ กับงานของเขา แตในปจจุบันนี้มีความกังวลเก่ียวกับผูกอการราย [อาน

เนื้อเรื่องคลาดเคลื่อน] 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่23: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q07 

เกิดอะไรข้ึนกับตัวละครหลักในเรื่องนี ้

1. เขามีเรื่องประหลาดใจที่ไมนายินดี 
2. เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน 
3. เขารอบางอยางที่จะเกิดข้ึน 
4. เขาเรียนรูที่จะฟงผูอ่ืน 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  เขารอบางอยางที่จะเกิดข้ึน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.18 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมลู
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่24: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q08  

จากยอหนาที่สองจากทาย (“ไมนานนัก ...”) ความมืดและทะเลเหมือนกันในลักษณะใด 

1. ทั้งสองซอนสิ่งทีม่ีอยูภายในตัวมัน 
2. ทั้งสองเสียงดัง 
3. ทั้งสองถูกสยบดวยมนษุย 
4. ทั้งสองเปนอันตรายตอมนุษย 
5. ทั้งสองเงียบสงบ 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  ทั้งสองซอนสิ่งทีม่ีอยูภายในตัวมัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่25: ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส R444Q09 

คําคูใดตอไปนี้อธิบายถึงภาวะจิตใจของรีวิแอรในเรื่องไดดีที่สุด 

1. ตื่นตระหนกและกระวนกระวาย 
2. ตื่นเตนและกระสับกระสาย 
3. โกรธและหงุดหงิด 
4. กังวลและหนักใจ 
5. ผอนคลายและมั่นใจ 

การใหคะแนน  ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  กังวลและหนักใจ 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 47.72 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 71.43 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ: แอฟริกาใต / เลโซโท 
เอกสารขอเท็จจริง 
ภาพรวม 

เสนทางเดินสํารวจดราเคนสเบิรกตอนเหนือ เปนการเดินขามสันเขาดราเคนสเบิรกตอนเหนือซึ่งอยูใน
ระดับสูง  เสนทางยาวประมาณ 40  ไมล (65 กม.) ครอมอยูบนชายแดนระหวางแอฟริกาใตและเลโซโทใน
การขามผานตองใชเวลาเดินทางดวยความอุตสาหะเปนเวลา 5 วัน บนเสนทางเดินสํารวจจะพบ
สถานที่เดนๆ ไดแก ทิวทัศนที่นาตื่นตาตื่นใจไปตลอด ตั้งแตจุดชมวิวรูปอัฒจันทรจนถึงจุดชมวิวเข้ียว
ปศาจซึ่งอยูในระหวางทางที่คุณเดินไปสูจุดบันไดโซเหล็ก และชมพระอาทิตยข้ึนทีม่อนจวาเนซึ่งควรคา
แกการตั้งนาฬิกาปลุก 
จุดเริ่มตน: ลานจอดรถผูพิทักษ อุทยานแหงชาติรอยัลนาทาล 
จุดสิ้นสุด: โรงแรมยอดวิหาร 
ความยากและความสูง: นี่เปนการเดินทางบนภูเขาสูงซึ่งเปนหนึ่งในพ้ืนที่หางไกลหลายๆ แหงของ
เทือกเขาดราเคนสเบิรก การเดินทางคอนขางยากลําบากและใชเวลาตลอดทั้งวัน ซึ่งจําเปนตองมี
ทักษะการนําทางที่ดีจึงจะเดินทางขามผานอยางปลอดภัย 
ชวงเวลาและฤดูกาล 

เดือนที่ดีที่สุดในการเดินทาง: เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หรือ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
สภาพอากาศ: ฤดูรอนในดราเคนสเบิรกอาจรอนมากและความชื้นสูง ฤดูหนาวจะแหงกวามาก แตก็มี
โอกาสเกิดฝนอยูเปนประจําซึ่งบนพ้ืนที่สูงบางครั้งอาจอยูในรูปของหิมะ ในชวงฤดูใบไมผลิและใบไม
รวงอุณหภูมิเวลากลางวันพอเหมาะ (ระหวาง 60๐F/15๐C และ 70๐F/20๐C) แตในตอนกลางคืน
อุณหภูมิจะลดต่ํากวาจุดเยือกแข็งอยูเสมอ 
 

อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน 
คาเฉล่ียอุณหภูมิสูงสุดในแตละวัน 
(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 
(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 
คาเฉล่ียอุณหภูมิต่ําสุดในแตละวัน 
(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 
(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 
คาเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนในแตละเดือน 
(นิ้ว)  9.3 8.5 7.7 3.1 1.1 0.6 0.5 1.3 2.4 4.0 6.5 7.9 
(มิลลิเมตร) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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วันที่ 

“เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” ขางบนและในหนาที่ผานมา เปนสวนทีคั่ดลอกมาจากหนังสือ Classic Treks 

ใช “เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา” เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

คําถามที ่26: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q01 

ในภาพรวม เสนทางเดินสํารวจนี้ใหความรูสึกอยางไร 

1. ยากปานกลาง ฤดูรอนเดินสํารวจไดดีที่สุด 
2. ยากปานกลาง ผสมกันระหวางภูเขาและพ้ืนที่ราบ 
3. ยาก จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี 
4. ยากที่สุด จําเปนตองมีความสามารถในการปนเขาที่ดี 
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ขอมูลการเดิน 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 49.24 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 36 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ยาก จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่27: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q02 – 0 1 9  

ลานจอดรถผูพิทักษอยูที่ระดับความสูงใด ใหนักเรียนตอบเปนฟุตและเมตร 

....................................................................ฟุต 

....................................................................เมตร 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบ 8,000 (ฟุต) และ 2,440 (เมตร) 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 8,000 เมตร, 2,440 ฟุต 
 6,000 เมตร, 1,830 ฟุต 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 60.61 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 37 

คําถามที ่28: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q04 – 0 1 2 9  

ลองจินตนาการวาถานักเรียนตองไปเดินในเสนทางเดินสํารวจที่อธิบายในเนื้อเรื่อง 

นักเรียนจะเลือกไปเดินตามเสนทางเดินสํารวจในเดือนใดตอไปนี ้

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และใชขอมูลในตารางเพ่ือให
เหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

เมษายน มิถุนายน กันยายน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: วงกลมลอมรอบ “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และ ใหเหตุผลที่เปนการประเมิน
หรือเปรียบเทียบ (โดยตรงหรือโดยนัย) และ อางถึงตารางอยางถูกตอง หมายเหต:ุ อยาหัก
คะแนนสําหรับความสับสนเก่ียวกับฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต 
 เมษายน มันสบายและอบอุน [การประเมิน] 
 มิถุนายน มีฝนไมมาก [หมายถึงการเปรียบเทียบ] 
 มิถุนายน อากาศเย็นก็ไมเปนไร [การประเมิน] 
 กันยายน มีฝนไมมากและไมรอนหรือเย็นเกินไป 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: วงกลมลอมรอบ “เมษายน” “มิถุนายน” หรือ “กันยายน” และ ใหเหตุผลที่อางถงึตาราง
อยางถูกตอง แตไมมีการประเมินหรือการเปรียบเทียบ หรือ เปรียบเทียบเดือนที่เลือกมา
กับอีกเดือนหนึ่งไดอยางถูกตอง และไมอางถึงเดือนที่สาม หมายเหต:ุ อยาหักคะแนน
สําหรับความสับสนเก่ียวกับฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต 
 กันยายน คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดในแตละวันเทากับ 19๐C 
 กันยายน เพราะมันแหงแลงกวาเดือนเมษายน 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การบูรณาการและตีความ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.00 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 38 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมไดอางถึงตาราง 
 กันยายน เพราะมันบอกไววาเปนหนึ่งในเดือนที่แนะนํา [ไมไดอางถึงตาราง] 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 มิถุนายน เพราะมันนาจะดี [กวางเกิน] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที ่29: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q07 

จากขอมูลที่ใหมา หลังจากเดินผานไปสองวันนักเรียนจะอยูที่ไหน 

1. ที่ลานจอดรถผูพิทักษ 
2. ที่ถ้ําไอฟดิ  
3. ที่ถ้ํารวันคา 
4. ที่ถ้ํามอนจวาเน 
5. ที่ถ้ําทวินส 
6. ที่โรงแรมยอดวิหาร 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 7 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ที่ถ้ํารวันคา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกนั 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 35.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 39 

คําถามที ่30: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q08 – 0 1 9  

นักเรียนคิดวาเสนทางเดินสํารวจในวันใดยากลําบากที่สุด ใหใชขอมูลจากเนื้อเรื่องเพ่ือใหเหตุผล
สนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

 

 

 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 8 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: อางถึง วันที่ 1 วันที่ 2 วันที ่3 วันที่ 4 หรือ วันที่ 5 และ ใหเหตุผลที่เปนไปไดและ
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง ตองอางถึงเนื้อเรื่อง (โดยตรงหรือโดยนัย) 
 วันที่ 1 มันขึ้นเขาตลอดทาง 
 วันที่ 2 สําหรับฉัน เดินขึ้นแลวลง ขึ้นแลวลงแยกวาการเดินขึ้นหรือลงอยางเดียว 
 วันที่ 3 มียอดเขาที่นากลัวอยู 
 วันที่ 4 ยอดเขาดูโหดรายมาก 
 วันที่ 5 มันลงเขาตลอดทาง 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: ใหคําตอบที่ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง 

 วันที่ 1 คุณยังไมเคยชินกับมัน [ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง] 
 วันที่ 5 คุณนาจะเหนื่อยอยางที่สุดหลังจากนั้น [ไมไดอางถึงเนื้อเรื่อง] 

ใหคําตอบโดยไมมีคําอธิบาย 
 วันที่ 2 [ไมมีคําอธิบาย] 

ใหคําตอบที่ไมเพียงพอหรือกวางเกิน 
 วันที่ 1 เพราะมันนาจะยาก [กวางเกิน] 
 วันที่ 3 เปนวันก่ึงกลาง ดังนั้นนาจะเปนวันที่ยากที่สุด [ไมเพียงพอ] 

แสดงความเขาใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือใหคําตอบทีเ่ปนไปไมไดหรือไมเก่ียวของ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การสะทอนและประเมิน 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ถอยความไมตอเนื่องกัน 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 65.76 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบการอาน ชุดที่ 4     หนา 40 

คําถามที ่31: เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา  R459Q09 

ตามที่กลาวในภาพรวม บนเสนทางเดินสํารวจนักเรียนจะไดชมพระอาทิตยข้ึนตอนเชาของวันใด 

1. วันที่ 1 
2. วันที่ 2  
3. วันที่ 3 
4. วันที่ 4 
5. วันที่ 5 

การใหคะแนน  เสนทางเดินสํารวจในแอฟริกา 9 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  วันที่ 4 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
กลยุทธการอาน :  การเขาถึงและคนสาระ 
โครงสรางขอเขียน :  การพรรณนา 
รูปแบบถอยความ :  ผสมตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
บริบท :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 46.81 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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