Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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ตารางสูตร เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 2

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในที่วางที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นกั เรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไวให
จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ
สําหรับโจทยคณิตศาสตร บางครั้งจะมีพื้นที่วางแทนเสนบรรทัดสําหรับใหนักเรียนเขียนคําตอบ ใหนักเรียนใช
พื้นที่วางนั้นแสดงวิธีทําทั้งหมด
บางคําถาม จะมีการใชหนวยของเงินที่สมมติขึ้นเปน “เซด” ซึ่งหนวยของเงินนี้ใชกับประเทศที่สมมติขึ้นคือ
ประเทศ “เซดแลนด”
มีตารางสูตรใสใหไวที่ดานในของปกหนาของแบบทดสอบ เพื่อใชในการทําโจทยคณิตศาสตร

ขอสอบคณิตศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 3

รอยเทา

ในภาพเปนรอยเทาของชายคนหนึ่ง ความยาวของกาว (P) คือระยะทางจากรอยขอบสนเทาหนึ่งไปถึง
สนเทาถัดไป
สําหรับผูชาย ความสัมพันธ n และ P เปนไปตามสูตร

n
 140 โดยที่
P

n = จํานวนครั้งของการกาวในเวลาหนึ่งนาที
P = ความยาวของกาว (หนวยเปนเมตร)
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คําถามที่ 1 : รอยเทา

ถาใชสูตรนี้กับการเดินของสมรักษ ผูซึ่งกาวเทาได 70 ครั้งในเวลาหนึ่งนาที ความยาวของกาว (P)
ของสมรักษเปนเทาไร จงแสดงวิธีทํา
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : ฟงกชั่น
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

% ตอบถูก
40.85
43.80
62.21
60.17
17.30

หนา 4

การใหคะแนน รอยเทา 1
คะแนนเต็ม
รหัส 2: 0.5 m หรือ 50 cm,

1
(ไมจําเปนตองใสหนวย)
2

 70/p = 140
70 = 140p
p = 0.5
 70/140

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: แทนคาตัวเลขในสูตรถูกตอง แตคําตอบไมถูกตองหรือไมมีคําตอบ
70
 140 [แทนตัวเลขในสูตรเพียงอยางเดียว]
p
70

 140
p
70 = 140 p
p = 2 [แทนคาไดถูกตอง แตคํานวณออกมาไมถูกตอง]


หรือ ใชสูตร P=n/140 ไดถูกตอง แตแสดงวิธีทําไมถูกตอง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 70 cm

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 2 : รอยเทา
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ภาคภูมิทราบวาความยาวของกาวของเขาเปน 0.80 เมตร และสามารถใชสูตรขางตนกับการกาวเทา
ของภาคภูมิ
จงแสดงวิธคี ํานวณหาอัตราเร็วของการเดินของภาคภูมิเปนเมตรตอนาที และ เปนกิโลเมตรตอชั่วโมง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 5

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : ฟงกชั่น
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
33.93
20.59
45.35
42.04
9.08

การใหคะแนน รอยเทา 3
คะแนนเต็ม
รหัส 31: คําตอบถูกตอง (ไมจําเปนตองใสหนวย) ทั้งเมตรตอนาที และ กิโลเมตรตอชั่วโมง:
n = 140 x .80 = 112
ในหนึ่งนาที เขาเดินได 112 x .80 เมตร = 89.6 เมตร
อัตราเร็วของการกาวเทาของเขาเทากับ 89.6 เมตรตอนาที
ดังนั้น อัตราเร็วของการกาวเทาของภาคภูมิเทากับ 5.38 หรือ 5.4 กิโลเมตรตอชั่วโมง
รหัส 31 คําตอบตองถูกทั้งสองคําตอบ (89.6 และ 5.4) หรือ จะแสดงวิธีทําหรือไมก็ได
ขอสังเกต: ยอมรับคําตอบที่คลาดเคลื่อนจากการปดเศษ เชน 90 เมตรตอนาที และ 5.3
กิโลเมตรตอชั่วโมง (89 X 60)
 89.6, 5.4
 90, 5.376 กิโลเมตรตอชั่วโมง
 89.8, 5376 เมตรตอชั่วโมง [ขอสังเกต ถาคําตอบที่สองไมไดใสหนวย ควรใหรหัส 22]

ไดคะแนนบางสวน (2 คะแนน)
รหัส 21: เหมือนรหัส 31 แตไมไดคูณ 0.80 เพื่อแปลงหนวยจากจํานวนครั้งของการกาวเทาในหนึ่ง
นาทีเปนระยะทางที่กาวไดเปนเมตรในหนึ่งนาที ตัวอยางเชน อัตราเร็วของการกาวเทา
เทากับ 112 เมตรตอนาที และ 6.72 กิโลเมตรตอชั่วโมง
 112, 6.72 กิโลเมตรตอชั่วโมง

รหัส 22: อัตราเร็วของการกาวเทาในหนวยเมตรตอนาทีถูกตอง (89.6 เมตรตอนาที) แตแปลงเปน
หนวยกิโลเมตรตอชั่วโมงไมถูกตองหรือไมใส






89.6 เมตรตอนาที, 8960 กิโลเมตรตอชั่วโมง
89.6, 5376
89.6, 53.76
89.6, 0.087 กิโลเมตรตอชั่วโมง
89.6, 1.49 กิโลเมตรตอชั่วโมง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 6

รหัส 23: ขั้นตอนถูกตอง (แสดงวิธีทําชัดเจน) แตการคํานวณคลาดเคลื่อนซึ่งไมครอบคลุมรหัส 21
และ รหัส 22, ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
 n=140 x .8 = 1120; 1120 x 0.8 = 896 เขากาว 896 เมตรตอนาที, 53.76 กิโลเมตรตอชั่วโมง
 n=140 x .8 = 116; 116 x 0.8 = 92.8 92.8 เมตรตอนาที -> 5.57 กิโลเมตรตอชั่วโมง

รหัส 24: ตอบ 5.4 กิโลเมตรตอชั่วโมงเพียงคําตอบเดียว ไมไดตอบ 89.6 เมตรตอนาที (ไมแสดงวิธีทํา)
 5.4.
 5.376 กิโลเมตรตอชั่วโมง
 5376 เมตรตอชั่วโมง

ไดคะแนนบางสวน (1 คะแนน)
รหัส 11: n = 140 x .80 = 112 ไมไดแสดงวิธีทําตอไป หรือ แสดงวิธีทําไมถูกตอง ดังนี้





112
n=112, 0.112 กิโลเมตรตอชั่วโมง
n=112, 1120 กิโลเมตรตอชั่วโมง
112 เมตรตอนาที, 504 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ไมไดคะแนน
รหัส 00: คําตอบอื่นๆ
รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 7

สูงขึ้น
เยาวชนสูงขึ้น
ในป พ.ศ.2541 ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนชายและหญิงในประเทศเนเธอรแลนดแสดงไดดังกราฟ
ตอไปนี้
ความสูง (ซม.)
190
ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนชาย ป พ.ศ. 2541

180
ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิง ป พ.ศ. 2541

170
160
150
140
130
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อายุ (ป)
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คําถามที่ 3 : สูงขึ้น

ตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึงป พ.ศ. 2541 ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิงอายุ 20 ป เพิ่มขึ้น 2.3
เซนติเมตรเปน 170.6 เซนติเมตร อยากทราบวาความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิงอายุ 20 ป เมื่อป
พ.ศ. 2523 เปนเทาไร
คําตอบ: …………………………………………. เซนติเมตร

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 8

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
46.55
81.94
72.98
68.75
26.06

การใหคะแนน สูงขึ้น 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: 168.3 เซนติเมตร (หนวยใหมาแลว)
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
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คําถามที่ 4 : สูงขึ้น

จากกราฟ โดยเฉลี่ยเยาวชนหญิงอายุเทาไรจึงจะมีความสูงมากกวาเยาวชนชายในวัยเดียวกัน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

การใหคะแนน สูงขึ้น 2
คะแนนเต็ม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : ฟงกชั่น
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

รหัส 21: บอกชวงอายุจาก 11 – 13 ป ไดถูกตอง
 ระหวางอายุ 11 และ 13 ป
 จากอายุ 11 ถึง 13 ป โดยเฉลี่ยเด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย
 11 – 13

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

หนา 9

% ตอบถูก
62.71
71.16
75.46
70.89
42.20

รหัส 22: บอกวาเด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุ 11 และ 12 ป
(ถือวาเปนคําตอบที่ถูกตองตามภาษาสามัญ เพราะหมายความถึงชวงอายุ จาก 11 – 13 ป)
 เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุ 11 และ 12 ป
 อายุ 11 และ 12 ป

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 11: คําตอบที่เปนเซ็ทยอย (subset) ของ (11, 12, 13) ไมอยูในสวนที่ไดคะแนนเต็ม






12 ถึง 13
12
13
11
11.2 ถึง 12.8

ไมไดคะแนน
รหัส 00: คําตอบอื่นๆ
 ป พ.ศ. 2541
 เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุมากกวา 13 ป
 เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย จากอายุ 10 ถึง 11 ป

รหัส 99: ไมตอบ

M150Q03 – 01 02 11 12 13 99

คําถามที่ 5 : สูงขึ้น

จงอธิบายวาลักษณะของกราฟเปนอยางไรที่แสดงวา อัตราการเพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย
ของเยาวชนหญิงลดลงหลังจากอายุ 12 ป
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : ฟงกชั่น
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
87.90
86.90
82.00
68.30

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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การใหคะแนน สูงขึ้น 3
คะแนนเต็ม
คําตอบจะตองกลาวถึง “การเปลี่ยนแปลง” ของความชันของเสนกราฟความสูงเฉลี่ยของเด็กหญิง
ซึ่งอาจบอกโดยตรง หรือบอกเปนนัยวากราฟมีการเปลี่ยนแปลง รหัส 11 และ รหัส 12 สําหรับคําตอบ
ที่พูดถึงความชันของเสนกราฟอยางชัดเจน สวนรหัส 13 สําหรับคําตอบที่บอกเปนนัยๆ โดยการ
เปรียบเทียบการเติบโตกอนอายุ 12 ป และหลังอายุ 12 ป
รหัส 11: อางถึงความชันที่ลดลงของเสนกราฟ จากอายุ 12 ปเปนตนไป โดยใชภาษาในชีวิตประจําวัน
ไมใชภาษาคณิตศาสตร






เสนกราฟไมพุงขึ้น แตจะยืดออกไปทางแนวนอน
เสนกราฟยืดออกไป
เสนกราฟจะแบนราบ หลังอายุ 12 ป
เสนกราฟของเด็กหญิงเริ่มเปนแนวราบ แตเสนกราฟของเด็กชายสูงขึ้น
เสนกราฟเบนออกทางแนวนอน และเสนกราฟของเด็กชายสูงขึ้นเรื่อยๆ

รหัส 12: อางถึงความชันที่ลดลงของเสนกราฟจากอายุ 12 ปขึ้นไป โดยใชภาษาทางคณิตศาสตร
 จะเห็นไดวาความชันลดลง
 อัตราของการเปลี่ยนแปลงของกราฟลดลงหลังจาก 12 ปขึ้นไป
 [นักเรียนหา มุมของเสนกราฟบนแกน X กอนและหลังอายุ 12 ป]

โดยปกติถามีคําวา “ความแตกตาง” หรือ “อัตราการเปลี่ยนแปลง” หรือ “ความชัน” ถือวาใช
ภาษาคณิตศาสตร
รหัส 13: เปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจริง (อาจเปรียบเทียบโดยออมก็ได)
 จากอายุ 10 ถึง 12 ป มีการเจริญเติบโตประมาณ 15 ซม. แตจากอายุ 12 - 20 ป มีการเจริญเติบโต
ประมาณ 17 ซม. เทานั้น
 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยจาก 10 ถึง 12 มีประมาณ 7.5 ซม. ตอป แตจากอายุ 12 ถึง 20 ป จะมี
ประมาณ 2 ซม.ตอป เทานั้น

ไมไดคะแนน
รหัส 01: นักเรียนบอกวา ความสูงของเด็กหญิงลดต่ําลงกวาความสูงของเด็กชาย แตไมพูดถึงความ
ชันของกราฟเด็กหญิง หรือ ไมเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของเด็กหญิงกอนและหลัง
อายุ 12 ป
 เสนกราฟของหญิงลดต่ําลงกวาเสนกราฟของชาย

ถานักเรียนบอกวากราฟของหญิงมีความชันลดลง เชนเดียวกับบอกวาเสนกราฟของ
หญิงลดต่ํากวาเสนกราฟของชาย ก็ควรใหคะแนนเต็มได (รหัส 11, 12 หรือ 13) ตอนนี้

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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ไมตองดูการเปรียบเทียบของกราฟระหวางชายและหญิง จึงไมตองสนใจการอางอิงถึงการ
เปรียบเทียบนั้น ใหตัดสินจากคําตอบที่เหลือ
รหัส 02: คําตอบอื่นๆ ที่ไมถูก เชน คําตอบที่ไมอางถึงลักษณะของกราฟ เพราะคําถามถามอยาง
ชัดเจนวากราฟแสดงอยางไร
 เด็กหญิงมีวุฒิภาวะเร็วกวา
 เพราะวาเด็กหญิงเขาสูวัยรุนกอนเด็กชาย และมีการเจริญเติบโตเร็วกวา
 เด็กหญิงไมคอยเจริญเติบโตมากนักหลังจากอายุ 12 ป [บอกวาการเจริญเติบโตของเด็กหญิงชาลง
หลังจากอายุ 12 ป และไมไดอางถึงกราฟ]

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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สามเหลี่ยม
M161Q01

คําถามที่ 6 : สามเหลี่ยม
จงเขียนวงกลมลอมรอบขอที่มีรูปตรงกับคําอธิบายตอไปนี้

สามเหลี่ยม PQR เปนสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุม R เปนมุมฉาก สวนของเสนตรง RQ สั้นกวาสวนของ
เสนตรง PR จุด M เปนจุดกึง่ กลางของสวนของเสนตรง PQ และจุด N เปนจุดกึ่งกลางของสวนของ
เสนตรง QR จุด S อยูภายในสามเหลี่ยม สวนของเสนตรง MN ยาวกวาสวนของเสนตรง MS
Q
1. P
2.
M

N

M
S

R

3.

Q

S

P

4.

P
M

R

S

Q

N
R

N

R

N

Q

S
P

M

R

5.

S
N

M

P

Q

การใหคะแนน สามเหลี่ยม 1

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ
สาขาวิชา : เรขาคณิต
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4.
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

หนา 13

% ตอบถูก
72.40
63.10
65.10
47.20

คดีปลน
M179Q01 –01 02 03 04 11 12 21 22 23 99

คําถามที่ 7 : คดีปลน
นักขาวโทรทัศนแสดงกราฟตอไปนี้ และรายงานวา

“กราฟแสดงใหเห็นวาคดีปลนในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2541 มาก”
520
2542
จํานวนคดีปลนตอป

515
510

2541

505
ป พ.ศ.

นักเรียนคิดวาคําพูดของนักขาวคนนี้ เปนการแปลความหมายกราฟอยางสมเหตุสมผลหรือไม
พรอมเขียนคําอธิบายสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : ความไมแนนอน
สาขาวิชา : สถิติ
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

% ตอบถูก
29.06
28.00
39.70
27.35
11.15

หนา 14

การใหคะแนน คดีปลน 1
หมายเหตุ: การใชคํา “ไมใช” ในรหัสเหลานี้หมายรวมถึงขอความทั้งหมดที่แสดงวา การแปล
ความหมายของกราฟไมสมเหตุสมผล และใชคําวา “ใช” หมายรวมถึงขอความทั้งหมด
ที่แสดงวา การแปลความของกราฟไดสมเหตุสมผล โปรดประเมินวาคําตอบของนักเรียน
นั้น แสดงวาตีความกราฟไดสมเหตุสมผลหรือไม อยาดูเพียงคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
เปนเกณฑในการใหรหัสเทานั้น
คะแนนเต็ม
รหัส 21: ไมใชหรือไมสมเหตุสมผล โดยใหความสําคัญตรงขอเท็จจริงที่วา มีกราฟที่แสดงใหเห็นได
เพียงสวนนอยเทานั้น
 ไมสมเหตุสมผล ควรแสดงรูปกราฟทั้งหมดไวดวย
 ขาพเจาไมคิดวา การแปลความหมายของกราฟจะสมเหตุสมผล เพราะถาแสดงกราฟไวทั้งหมด
ก็จะเห็นวามีคดีปลนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น
 ไมใช เพราะวาเขาแสดงกราฟเฉพาะสวนบนเทานั้น ถาดูกราฟทั้งหมดจากชวง 0 – 520 จะเห็นวา
ไมเพิ่มสูงขึ้นมากนัก
 ไมใช เพราะถาดูจากกราฟดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาก แตถาดูจากตัวเลข จะเห็นวาเพิ่มขึ้นไมมากนัก

รหัส 22: ตอบวาไมใชหรือไมสมเหตุสมผล โดยคําตอบมีคําแยงในเชิงของอัตราสวน หรือ รอยละที่
เพิ่มขึ้น เชน
 ไมใช, ไมสมเหตุสมผล คดีปลนเพิ่มขึ้น 10 คดี ถือวาไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่มี
500 คดี
 ไมใช ไมสมเหตุสมผล เมื่อคิดเปนรอยละ มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เทานั้น
 ไมใช คดีปลนเพิ่มขึ้น 8 คดี หมายถึง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ซึ่งขาพเจาเห็นวาไมมากนัก
 ไมใช ปนี้คดีปลนเพิ่มขึ้นเพียง 8 หรือ 9 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนคดี 507 คดีแลว ถือวาเพิ่มขึ้นไม
มากนัก

รหัส 23: บอกแนวโนมของขอมูลกอนที่จะตัดสินวา เพิ่มขึ้นมากหรือไมมาก
 เราไมสามารถบอกไดวา การเพิ่มขึ้นนั้นมากหรือไม ถาในป พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 มีคดีปลน
เทากันแลว ก็อาจบอกไดวาคดีปลน ในป พ.ศ. 2542 เพิ่มมากขึ้น
 ไมมีทางบอกไดวาการเพิ่มขึ้นมากขนาดไหน เพราะอยางนอยตองทราบคาการเปลี่ยนแปลง 2 คา
จึงจะบอกไดวา คาหนึ่งมาก และอีกคาหนึ่งนอย

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 11: ไมใชหรือไมสมเหตุสมผล แตไมอธิบายในรายละเอียด
 ใหความสําคัญกับการเพิ่มของตัวเลขของจํานวนคดีปลนเทานั้น แตไมเปรียบเทียบกับคดีทั้งหมด
 ไมสมเหตุสมผล คดีปลนมีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ครั้ง คําวา “มาก” ไมไดอธิบายวาเปนจํานวนเทาไร
จํานวนคดีปลนที่เพิ่มขึ้นมีประมาณ 10 ครั้ง จึงไมคิดวาเพิ่มขึ้นมาก

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 15

 การเพิ่มจากจํานวน 508 เปน 515 เปนการเพิ่มที่ไมมาก
 ไมใช, เพราะการเพิ่มจํานวน 8 หรือ 9 นั้น ไมใชจํานวนมาก
 ก็คิดวาเพิ่มขึ้นจาก 507 เปน 515 มีการเพิ่มขึ้น แตไมมาก

หมายเหตุ: มาตราสวนบนกราฟไมชัดเจน ใหถือวามีจํานวนคดีปลนเพิ่มขึ้น 5 – 15 คดี
รหัส 12: ไมใชหรือไมสมเหตุสมผล พรอมทั้งใหวิธีการคิดที่ถูกตอง แตมีการคิดคํานวณผิดพลาดบาง
 วิธีการและขอสรุปถูกตอง แตคํานวณคารอยละได 0.03%

ไมไดคะแนน
รหัส 01: ตอบวาไมใช โดยใหคําอธิบายไมเพียงพอหรือไมถูกตอง
 ไมใช ขาพเจาไมเห็นดวย
 ผูรายงานไมควรใชคําวา “มาก”
 ไมใช ไมสมเหตุสมผล ผูรายงานมักสรางภาพเกินความเปนจริงเสมอ

รหัส 02: ตอบวาใช เนนที่ลักษณะของกราฟและบอกวามีคดีปลนเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
 ใช กราฟมีความสูงเปนสองเทา
 ใช จํานวนคดีปลนเพิ่มขึ้นเกือบเปนสองเทา

รหัส 03: ใช ไมมีคําอธิบายหรือคําอธิบายเปนอยางอื่นที่ไมใช รหัส 02
รหัส 04: คําตอบอื่นๆ
รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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อัตราแลกเปลี่ยน
เหมยหลิงอยูในประเทศสิงคโปรกําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปอัฟริกาใตเปนเวลา 3 เดือน ในฐานะ
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน เธอตองแลกเงินดอลลารสิงคโปร (SGD) เปนเงินแรนด อัฟริกาใต
(ZAR)
M413Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 8 : อัตราแลกเปลี่ยน
เหมยหลิงพบวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางดอลลารสิงคโปรและแรนดอัฟริกาใตคือ
1 SGD = 4.2 ZAR
เหมยหลิงตองการแลกเงิน 3000 ดอลลารสิงคโปรเปนแรนดอัฟริกาใตตามอัตรานี้
เหมยหลิงจะแลกเปนเงินแรนดอัฟริกาใตไดเทาใด
คําตอบ: ............................................................

การใหคะแนน อัตราแลกเปลี่ยน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: 12,600 ZAR (ไมใสหนวยก็ได)
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : ปริมาณ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ
ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
79.08
80.95
89.13
92.62
59.91

M413Q02 – 0 1 9

คําถามที่ 9 : อัตราแลกเปลี่ยน

3 เดือนตอมา เหมยหลิงกลับมาสิงคโปรเหลือเงิน 3,900 ZAR จึงแลกเงินกลับเปนดอลลารสิงคโปร
แตอัตราแลกเปลี่ยน คือ
1 SGD = 4.0 ZAR
อยากทราบวา เหมยหลิงจะแลกเปนเงินดอลลารสิงคโปรไดเทาไร
คําตอบ: ............................................................

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : ปริมาณ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ
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การใหคะแนน อัตราแลกเปลี่ยน 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

คะแนนเต็ม
รหัส 1: 975 SGD (ไมใสหนวยก็ได)
ไมไดคะแนน

% ตอบถูก
73.96
71.95
88.04
88.89
50.33

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
M413Q03 – 01 02 11 99

คําถาม 10 : อัตราแลกเปลี่ยน

ในชวงเวลา 3 เดือน อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนจาก 4.2 เปน 4.0 ZAR ตอ SGD
เหมยหลิงพอใจหรือไมที่อัตราแลกเปลี่ยนในตอนนี้เปลี่ยนเปน 4.0 ZAR แทน 4.2 ZAR เมื่อเธอแลกเงิน
อัฟริกาใตกลับคืนเปนดอลลารสิงคโปร จงใหคําอธิบายสนับสนุนคําตอบดวย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การสะทอนและสื่อสาร
เนื้อหา : ปริมาณ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : สาธารณะ
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
42.91
39.63
52.75
53.42
17.52

การใหคะแนน อัตราแลกเปลี่ยน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 11: “พอใจ” พรอมคําอธิบายที่เพียงพอ
 พอใจ เพราะวาเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินแรนดอัฟริกาใตตอ 1 ดอลลารสิงคโปรลดลง เหมยหลิงจะได
เงินดอลลารสิงคโปรเพิ่มมากขึ้น
 พอใจถาอัตราแลกเปลี่ยน 4.2 ZAR ตอ1 ดอลลารสิงคโปร จะทําใหแลกเงินไดเพียง 929 ZAR
[หมายเหตุ: นักเรียนอาจจะเขียน ZAR แทน SGD แตการคํานวณ และการเปรียบเทียบทําไดถูกตอง
จึงไมควรใหความสําคัญกับหนวยที่ผิด]
 พอใจ เพราะวาจากเดิมมี 4.2 ZAR นําไปแลกได 1 SGD แตขณะนี้ใชเงินเพียง 4.0 ZAR ก็สามารถ
แลกได 1 SGD

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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 พอใจ เพราะเธอใชเงินอัฟริกาแลกนอยลงไป 0.2 ZAR ตอเงิน 1 SGD
 พอใจ เพราะเมื่อทานนํา 4.2 ไปเปนตัวหารจํานวนเงินที่มี จะไดผลลัพธนอยกวานํา 4 ไปหารเปน
ตัวหาร
 พอใจ เพราะถาอัตราแลกเปลี่ยนไมลดลง เธอจะไดรับเงินดอลลารสิงคโปรนอยลงไปอีกประมาณ 50
เหรียญ

ไมไดคะแนน
รหัส 01: “พอใจ” แตไมมีคําอธิบาย หรือคําอธิบายไมเพียงพอ
 พอใจ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงทําใหไดเงินมากขึ้น
 พอใจ เหมยหลิงชอบ เพราะถาคาเงิน ZAR ลดลง แลวเธอจะไดเงิน SGD มากขึ้น
 พอใจ เหมยหลิงพอใจ

รหัส 02: คําตอบอื่นๆ
รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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ถังน้ํา
M465Q01

คําถามที่ 11 : ถังน้ํา
ถังน้ําใบหนึ่งมีรูปรางและขนาดดังแสดงในแผนผัง

1.0 ม.

เริ่มตนจากถังเปลา แลวเติมน้ําดวยอัตรา 1 ลิตรตอวินาที
1.5 ม.

1.5 ม.

ถังน้ํา
กราฟใดตอไปนี้ แสดงการเปลี่ยนแปลงความสูงของผิวน้ําตามเวลาที่ผานไป
ความสูง

1.

ความสูง

2.

เวลา

ความสูง

4.

เวลา

ความสูง

เวลา

ความสูง

เวลา

5.

เวลา

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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การใหคะแนน ถังน้ํา 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2.
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
สาขาวิชา : ฟงกชั่น
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.25

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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แผนดินไหว
M509Q01

คําถามที่ 12 : แผนดินไหว

รายการสารคดีออกอากาศเรื่องเกี่ยวกับแผนดินไหว และความถี่ของการเกิดแผนดินไหว พรอมบท
สนทนา เกี่ยวกับการทํานายการเกิดแผนดินไหว
นักธรณีวิทยาคนหนึ่งกลาววา “ภายใน 20 ปขางหนา โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวที่เมืองเซดมีถึง 2
ใน 3”
ขอใดตอไปนี้เปนการตีความที่สะทอน คํากลาวของนักธรณีวิทยา คนนั้นไดดีที่สุด
1.
2.

2
 20  13.3
3
2
1
3
2

, ดังนั้นระหวาง 13 และ 14 ปจากนี้ไป จะเกิดแผนดินไหวที่เมืองเซด

มากกวา

, ดังนั้นทานสามารถมั่นใจไดวา ในชวง 20 ปขางหนาจะเกิดแผนดินไหวขึ้นที่

เมืองเซดอยางแนนอน
3. โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวในเมืองเซด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในชวง 20 ปขางหนาสูงกวาที่จะไม
เกิดแผนดินไหว
4. ไมสามารถบอกไดวาจะเกิดอะไรขึ้น เพราะวาไมมีใครแนใจวาจะเกิดแผนดินไหวขึ้นเมื่อใด
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การสะทอนและสื่อสาร
เนื้อหา : ความไมแนนอน
สาขาวิชา : ความนาจะเปน
บริบท : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
67.97
64.41
55.61
51.64
35.46

การใหคะแนน แผนดินไหว 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวในเมืองเซด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในชวง 20 ปขางหนา
สูงกวาที่จะไมเกิดแผนดินไหว
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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การแขงขันปงปอง
M521Q01 - 0 1 9

คําถามที่ 13 : การแขงขันปงปอง

ธีระ เล็ก บิณฑ และ ดิเรก ไดจัดกลุมคนเพื่อฝกซอมการเลนปงปองของชมรมปงปองแหงหนึ่ง ผูเลน
แตละคนประสงคจะเลนแบบพบกันหมดคนละหนึ่งครั้ง พวกเขาไดจองโตะปงปองเพื่อฝกซอมสําหรับ
การแขงขันครั้งนี้ในแตละคู
จงเติมตารางการแขงขันในแตละคูใหสมบูรณ โดยเขียนชื่อของผูเลนในแตละคูของการแขงขัน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3

โตะฝกซอม 1

โตะฝกซอม 2

ธีระ – เล็ก

บิณฑ – ดิเรก

…………… - ……………

…………… - ……………

…………… - ……………

…………… - ……………

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
73.64

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การใหคะแนน การแขงขันปงปอง 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ไดแจกแจงและจัดคูแขงขันสี่คูที่เหลือไดอยางถูกตอง และสําหรับการแขงขันรอบที่ 2 และ 3
 ตัวอยาง

โตะฝกซอม 1 โตะฝกซอม 2
รอบที่ 1

ธีระ – เล็ก

บิณฑ – ดิเรก

รอบที่ 2

ธีระ – บิณฑ

เล็ก – ดิเรก

รอบที่ 3

ธีระ – ดิเรก

เล็ก – บิณฑ

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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เที่ยวบินอวกาศ
สถานีอวกาศเมียรอยูในวงโคจรรอบโลกเปนเวลา 15 ป และโคจรรอบโลกประมาณ 86,500 รอบ
ในระหวางที่อยูในอวกาศ
นักบินอวกาศที่อยูในสถานีอวกาศเมียรนานที่สุดคนหนึ่ง ประมาณ 680 วัน
M543Q01

คําถามที่ 14 : เที่ยวบินอวกาศ
นักบินอวกาศผูนี้จะโคจรรอบโลกไดประมาณกี่รอบ
1.
2.
3.
4.

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

110
1,100
11,000
110,000

การใหคะแนน เที่ยวบินอวกาศ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. 11,000
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
44.77

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 15 : เที่ยวบินอวกาศ

M543Q03 - 0 1 2 9

สถานีอวกาศเมียรโคจรรอบโลกที่ความสูงประมาณ 400 กิโลเมตร เสนผาศูนยกลางของโลกประมาณ
12,700 km และเสนรอบวงประมาณ 40,000 km (  12,700)
จงประมาณระยะทางทั้งหมดที่สถานีอวกาศเมียรโคจรรอบโลก 86,500 รอบ ในขณะที่โคจร
ประมาณคําตอบใหอยูในรูปใกลเคียงกับจํานวนเต็ม 10 ลาน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : พีชคณิต
สถานการณ : วิทยาศาสตร
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
0.88

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน เที่ยวบินอวกาศ 3
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบอยูระหวาง 3,500 ถึง 3,800 ลานกิโลเมตร, คําตอบเปนคาประมาณเต็ม 10 ลาน
 เสนผาศูนยกลางของโลก  12,700
เสนผาศูนยกลางวงโคจรของสถานีอวกาศเมียร  13,500
ระยะทางในการโคจรหนึ่งรอบ  42,000
รวมระยะทางทั้งหมด 3,630 ลานกิโลเมตร
 ระยะทางในการโคจรหนึ่งรอบ คือ 40000  2  400  42513 km
รวมระยะทางทั้งหมด 3,677.4 ลานกิโลเมตร ดังนั้นคําตอบ คือ 3,680 ลานกิโลเมตร

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ทําผิดพลาดหนึ่งขั้นตอน
 ใชรัศมีแทนที่จะใชเสนผาศูนยกลาง
 บวกดวย 400 แทนที่จะใช 800 ในการหาเสนผาศูนยกลางวงโคจรของสถานีอวกาศเมียร
 ไมทําใหเปนเลขจํานวนเต็มตามที่สั่ง (ตัวอยาง ทําใหเปนเลขจํานวนเต็มในหลักลานแทนที่จะเปน
10 ลาน)

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
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บันได
M547Q01

คําถามที่ 16 : บันได
แผนผังขางลางแสดง บันได 14 ขั้น และความสูงทั้งหมด 252 เซนติเมตร

ความสูงทั้งหมด 252 เซนติเมตร

ความลึกทั้งหมด 400 เซนติเมตร
ความสูงแตละขั้นของบันได 14 ขั้น เปนเทาใด
ความสูง: ......................................... เซนติเมตร

การใหคะแนน บันได 1

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การทําใหม
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : อาชีพ
รูปแบบของขอสอบ : เขียนคําตอบสั้นๆ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: 18
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

หนา 27

% ตอบถูก
80.73
80.68
86.54
88.60
52.19

ลูกเตา
ทางขวามือมีภาพของลูกเตาสองลูก
ลูกเตา คือ ลูกบาศกที่มีจํานวนจุดอยูบนดานทั้งหก ซึ่งเปนไปตามกฎ คือ
ผลบวกของจํานวนจุดที่อยูบนหนาตรงขามเทากับเจ็ดเสมอ

M555Q01

คําถามที่ 17 : ลูกเตา
ทางดานขวา ทานจะเห็นลูกเตาสามลูกวางซอนกันอยู ลูกเตาลูกที่ 1
มี 4 จุดอยูดานบน

ลูกที่ 1
ลูกที่ 2

มีจํานวนจุดรวมกันทั้งหมดกี่จุดบนหนาลูกเตาที่ขนานกับแนวนอน
หาดาน ซึ่งทานมองไมเห็น (ดานลางของลูกเตาลูกที่ 1 ดานบนและ
ลางของลูกเตาลูกที่ 2 และลูกเตาลูกที่ 3)

ลูกที่ 3

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

การใหคะแนน ลูกเตา 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: 17
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ
สาขาวิชา : จํานวน
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ
ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
15.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

หนา 28

M555Q02

คําถามที่ 18 : ลูกเตา

ทานสามารถทําลูกเตาไดงายๆ โดยการตัด พับ และติดกาวกระดาษแข็ง ซึ่งทําไดหลายวิธี รูปขางลาง
ทานจะเห็นการตัดสี่แบบ ที่สามารถประกอบเปนลูกเตา พรอมจุดแตละดาน
รูปใดตอไปนี้ ที่พบั เปนลูกเตาแลว เปนไปตามกฎผลรวมของจํานวนจุดบนดานที่อยูตรงขามกัน
เทากับ 7 เสมอ ในแตละรูปแบบ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในตารางขางลาง
I

II

IV

รูปแบบ

เปนไปตามกฎที่วาผลรวมของจุดบน
ดานตรงขามเทากับ 7 หรือไม

I

ใช / ไมใช

II

ใช / ไมใช

III

ใช / ไมใช

IV

ใช / ไมใช

การใหคะแนน ลูกเตา 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ไมใช ใช ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน

III

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยงความรู
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ
สาขาวิชา : เรขาคณิต
บริบท : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบคณิตศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

หนา 29

% ตอบถูก
83.27
80.56
69.61
67.85
40.32

