
 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบวิทยาศาสตร  ชุดที่ 4 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   เกณฑการใหคะแนนขอสอบวทิยาศาสตร ชดุที่ 4     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมคีําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรอืมากกวา แตละคาํตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรยีนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

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



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 4 

อัลตราซาวด 
ในหลายประเทศ  มีการถายภาพของทารกในครรภ (เด็กที่กําลังพัฒนาอยูในครรภ) โดยการถายภาพ
ดวยอัลตราซาวด (เอคโคกราฟฟ) ไดมีการพิจารณาแลววาอัลตราซาวดปลอดภัยทั้งมารดาและทารก
ในครรภ 

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่กลับไปมาบนทองของแม คลื่นอัลตราซาวดถูกสงผานไป
ในทอง ภายในทองคลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ คลื่นสะทอนเหลานี้ถูกตรวจจับไดโดยเครื่อง
ตรวจจับคลื่นและสงผานไปยังเครื่องสรางภาพ 

คําถามที่ 1 : อัลตราซาวด S448Q03 – 0 1 9  

ในการสรางภาพ เครื่องอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเครื่องตรวจจับคลื่น 

คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผานทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วินาที เครื่องจะตองวัดอะไรอีกเพ่ือให
สามารถคํานวณระยะทางได 

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

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

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 12.54 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 5 

การใหคะแนน  อัลตราซาวด 3 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ตองวัดระยะเวลาที่คลื่นอัลตราซาวดเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่นไปยังพ้ืนผิวของตัว

ทารกในครรภและสะทอนกลับมา 
 ระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่นและกลับมาอีกครั้ง 
 ระยะเวลาการเดินทางของคลื่น 
 เวลา 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

 ระยะทาง 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 2 : อัลตราซาวด S448Q04 – 0 1 9  

การใชรังสีเอ็กซสามารถทําใหเห็นภาพทารกในครรภไดเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่อยูใน
ระหวางตั้งครรภจะไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะที่อยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

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

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

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

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธบิายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 84.55 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 6 

การใหคะแนน  อัลตราซาวด 4 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ  

 รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ 
 รังสีเอ็กซอาจทําใหเกิดการกลายพันธุของทารกในครรภ 
 รังสีเอ็กซสามารถทําใหทารกในครรภเกิดมาผิดปกติ 
 เด็กอาจไดรับรังสีเอ็กซบางสวน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 รังสีเอ็กซไมใหภาพทารกในครรภที่ชัดเจน 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 3 : อัลตราซาวด S448Q05 

การตรวจอัลตราซาวดของแมที่กําลังตั้งครรภสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

การตรวจอัลตราซาวดสามารถตอบ 
คําถามน้ีไดหรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม ใช / ไมใช 

ตาของทารกเปนสีอะไร ใช / ไมใช 

ทารกมีขนาดปกติหรือไม ใช / ไมใช 

 

การใหคะแนน  อัลตราซาวด 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 1: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.39 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 7 

เคร่ืองแปลงไอเสีย 
รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดตัง้เครื่องแปลงไอเสีย  ซึ่งทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
สิ่งแวดลอมนอยลง 

ประมาณ 90%  ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่เปนอันตรายนอยลง  ตอไปนี้คือกาซบางชนิดที่
เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง 

คําถามที่ 4 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q01 – 0 1 9  

จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพ่ือยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปนอันตราย
นอยลงไดอยางไร 

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

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

กาซที่เขาไป กาซที่ออกมา 
ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

น้ํา (ไอน้ํา) H2O น้ํา (ไอน้ํา) H2O 

คารบอนมอนนอกไซด CO 

ออกไซดของไนโตรเจน NO, 
NO2 

คารบอนมอนนอกไซด CO (10%) 
คารบอนไดออกไซด CO2 (90%) 
ออกไซดของไนโตรเจน NO, NO2 (10%) 

ไนโตรเจน N2 (90%) 

เครื่องแปลงไอเสีย 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) /  
 การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 17.11 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 8 

การใหคะแนน  เคร่ืองแปลงไอเสีย 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: การเปลี่ยนแปลงคารบอนมอนนอกไซดหรือไนโตรเจนออกไซดไปเปนสารประกอบอ่ืนๆ ที่
ไดกลาวถึง 
 คารบอนมอนนอกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด 
 ไนโตรเจนออกไซดถูกเปลี่ยนเปนไนโตรเจน 
 คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซดที่เปนพิษถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดและ

ไนโตรเจนที่เปนพิษนอยลง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 กาซเปนพิษนอยลง 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 5 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q02 – 0 1 2 9  

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับกาซในเครื่องแปลงไอเสีย จงอธิบายถึงสิ่งทีกํ่าลังเกิดข้ึน 
ในเชิงของอะตอม และ โมเลกุล 

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

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

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

 

 

 

 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 3.54 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 9 

การใหคะแนน  เคร่ืองแปลงไอเสีย 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: แสดงถึงแนวคิดที่สําคัญวาอะตอมถูกจัดใหมเพ่ือใหเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม โดย
ใชทั้งสองคํา 
 โมเลกุลแตกออกและอะตอมถูกรวมกันใหมเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม 
 อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหไดโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ระบุแนวคิดที่สําคัญวามีการจัดใหม แตไมไดกลาวถึงทัง้อะตอมและโมเลกุล หรือ  
ไมไดอธิบายชัดเจนเพียงพอระหวางบทบาทของอะตอมและโมเลกุล 
 อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหเกิดสารที่แตกตางกัน 
 โมเลกุลเปลี่ยนไปเปนโมเลกุลอื่นๆ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ รวมทั้งที่ไมไดกลาวถึงมากไปกวาที่โจทยใหมา 
 คารบอนไดออกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนมอนนอกไซด 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 6 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q04 – 0 1 9  

ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย  วิศวกรและนักวิทยาศาสตรทีท่ําเครื่องแปลงไอเสีย
เพ่ือใหผลิตกาซที่เปนอันตรายนอยลงยังมีปญหาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึ่งนัน้คืออะไร 

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

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

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.05 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 10 

การใหคะแนน  เคร่ืองแปลงไอเสีย 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบที่ยอมรับไดควรเก่ียวของกับการปรับปรุงเพ่ือกําจัดกาซที่เปนพิษ (คารบอน 
มอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซด) หรือ  กําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากกาซที่ปลอย
สูบรรยากาศ 
 คารบอนมอนนอกไซดไมถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดทั้งหมด 
 การเปลี่ยนแปลงไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนไนโตนเจนออกไซดเปนไนโตรเจน 
 การปรับปรุงรอยละของคารบอนมอนนอกไซดที่เปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด และรอยละของ 

ไนโตนเจนออกไซดที่เปลี่ยนเปนไนโตรเจน 
 คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาควรถูกตรวจจับและไมยอมใหปลอยสูบรรยากาศ 
 การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณขึ้นของกาซที่เปนพิษใหเปนพิษนอยลง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 11 

แปงขนมปง 
การทําแปงขนมปง คนทําขนมปงจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวเก็บแปง
ขนมปงไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพ่ือใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดข้ึน
ในแปง โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) จะเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงขนมปงใหเปน
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล 

คําถามที่ 7 : แปงขนมปง S505Q01 

การหมักทําใหแปงขนมปงฟูข้ึน ทําไมแปงขนมปงจึงฟูข้ึนได 

1. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะแอลกอฮอลถูกสรางข้ึนและเปลี่ยนเปนกาซ 
2. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพ่ิมจํานวน 
3. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางข้ึน 
4. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ 
 
 
 
 

การใหคะแนน  แปงขนมปง 1 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 3.  แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางข้ึน 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 27.78 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 12 

 

เครื่องชั่ง 

แปง น้ํา เกลือ
และยีสต  

ภาชนะ
แบบเปด 

การทดลองท่ี 3 

 

เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

แปง น้ํา เกลือ     
ไมมียีสต 

ภาชนะ 

การทดลองท่ี 2 

 

เครื่องชั่ง 

แปง น้ํา เกลือ 
ไมมียีสต 

ภาชนะ 
แบบเปด 

การทดลองท่ี 4 

 

เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

แปง น้ํา เกลือ และ
ยีสต  

ภาชนะ 

การทดลองท่ี 1 

คําถามที่ 8 : แปงขนมปง S505Q02 

หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถึงสามชั่วโมง คนทําขนมปงชั่งแปงขนมปงและสังเกตวามวลของ
แปงขนมปงลดลง 

มวลของแปงขนมปงในตอนเริ่มตนของทั้งสี่การทดลองดังรูปขางลางมีคาเทากัน การทดลองสองการ
ทดลองใดที่คนทําขนมปงควรจะนํามาใชทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบวายีสตเปนสาเหตุของการหายไป
ของมวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 2 
2. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 3 
3. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 2 และ 4 
4. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 3 และ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
           (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.66 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 13 

การใหคะแนน  แปงขนมปง 2 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 4.  คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 3 และ 4 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
 
คําถามที่ 9 : แปงขนมปง S505Q03 

ในแปงขนมปง ยีสตเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีในชวงที่ทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล 

คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา 
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย 

คําอธิบายน้ีอธิบายไดถูกตองหรือไมวาคารบอน
อะตอมมาจากไหน 

ใช หรือ ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา ใช / ไมใช 

 

การใหคะแนน  แปงขนมปง 3 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: ใช  ไมใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0:  คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.99 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 14 

คําถามที่ 10 : แปงขนมปง S505Q04 

เมื่อขนมปงที่ฟูข้ึน (ตั้งไวใหฟูข้ึน) ถูกอบในตูอบ ฟองอากาศและไอน้ําในแปงขนมปงจะขยายตัว 

ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตัวเมื่อไดรับความรอน 

1. โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญข้ึน 
2. โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วข้ึน 
3. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
4. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง 
 

การใหคะแนน  แปงขนมปง 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วข้ึน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.40 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 15 

ความรอน 

คําถามที่ 11 : ความรอน S420Q01 

ปติกําลังทํางานซอมแซมบานเกาหลังหนึ่ง เขานําขวดน้ํา ตะปูเหล็ก และไมชิ้นหนึ่งไวที่ทายรถยนต 
หลังจากที่รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิภายในรถสูงถึงประมาณ 40 ๐C 
เกิดอะไรข้ึนกับวัตถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

เหตุการณน้ีเกิดขึ้นกับวัตถุหรือไม ใช หรือ ไมใช 

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเริ่มรอนแดง ใช / ไมใช 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  ความรอน 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 0.87 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 16 

คําถามที่ 12 : ความรอน S420Q03 

สําหรับของด่ืมในระหวางวัน ปติมีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอุณหภูมิประมาณ 90๐C  และน้ําแรเย็น 1 ถวย
ที่มีอุณหภูมิประมาณ 5๐C ถวยทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตรของ
เครื่องด่ืมแตละอยางก็เทากัน ปติวางถวยไวในหองที่อุณหภูมิประมาณ 20๐C 

อุณหภูมิของกาแฟและนํ้าแรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที  

1. 70 ºC และ 10 ºC 
2. 90 ºC และ 5 ºC 
3. 70 ºC และ 25 ºC 
4. 20 ºC และ 20 ºC 
 

การใหคะแนน  ความรอน 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  70 ºC และ 10 ºC 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 30.87 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 17 

พืชดัดแปลงพันธุกรรม 

ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกหาม 

กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) 

ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาไมใหเกิดผลกระทบจากการใชสารฆาวัชพืช
ชนิดใหมซึ่งฆาขาวโพดพันธุด้ังเดิมไดดวย   สารฆาวัชพืชชนิดใหมนี้จะฆาวัชพืชเกือบ  
ทุกชนิดในไรขาวโพด 

นักอนุรักษบอกวา เนื่องจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง   การใช  
สารฆาวัชพืชชนิดใหมกับขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม  แต
ผูสนับสนุนการใชขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดง
วาสิ่งนี้จะไมเกิดข้ึน 

ตอไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน: 

มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ 

แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใช   สารฆาวัชพืช
ชนิดใหม สวนขาวโพดพันธุด้ังเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิมถูกปลูกลงแปลงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ 

จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดใหมมีจํานวนพอๆ กับ
แมลงในแปลงที่ปลูกขาวโพดพันธุด้ังเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิม 

คําถามที่ 13 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม S508Q02 

การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจจัยใดทีต่ั้งใจทําใหแตกตางกัน  จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย 

ปจจัยน้ีต้ังใจทําใหแตกตางกันในการศึกษาหรือไม ใช หรือ ไมใช 

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม ใช / ไมใช 

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช ใช / ไมใช 
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การใหคะแนน  พืชดัดแปลงพันธุกรรม 2 
คะแนนเต็ม (Level 2) 

รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ไมใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
คําถามที่ 14 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม S508Q03 

ขาวโพดถูกปลูกในทีต่างๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพ้ืนที่ปลูกมากกวา
หนึ่งแหง 

1. เพ่ือเกษตรกรจํานวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม 
2. เพ่ือดูวาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด 
3. เพ่ือใหขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพ้ืนที่ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
4. เพ่ือใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
      (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 75.04 
เกาหลี 76.84 
จีน-ฮองกง 61.85 
จีน-มาเกา 54.75 
จีน-ไทเป 65.87 
ไทย 35.96 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
       (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 78.37 
เกาหลี 62.97 
จีน-ฮองกง 64.20 
จีน-มาเกา 55.90 
จีน-ไทเป 70.64 
ไทย 49.14 
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การใหคะแนน  พืชดัดแปลงพันธุกรรม 3 
คะแนนเต็ม (Level 2) 
รหัส 1: ขอ 4.  เพ่ือใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ  

แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
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กลางวัน 
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม  

กลางวัน ของวันที่ 22 มิถุนายน 2545 
 
วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด   ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด  
 
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ 
ขึ้นเวลา 7:36 น.  และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ช่ัวโมง  กับ 32 นาที 
 
เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทาง
ซีกโลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่  22 ธันวาคม  ซึ่ง 
 

 
ดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลา 5:55 น.  และจะตกใน
เวลา 20:42 น. ทําใหมีกลางวัน 14 ช่ัวโมง กับ   
47 นาที  
 
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นายเปอรรี วลาโฮ 
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ 
และซีกโลกใตนั้น เก่ียวของกับการที่โลกเอียง 23 
องศา 

   

*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร 
 

คําถามที่ 15 : กลางวัน S129Q01 
ขอใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก  
1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง 
2. ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง 
3. แกนของโลกเอียง 
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 
 

การใหคะแนน  กลางวัน 1 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 1.  โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :   บอก บรรยาย และพยากรณ 
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 
แนวเร่ือง :  โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล 
การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 56.48 
เกาหลี 63.12 
จีน-ฮองกง 43.65 
จีน-มาเกา 39.93 
ไทย 31.51 
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คําถามที่ 16 : กลางวัน  S129Q02 – 01  02  03  04  11  12  13  21  99 

รูปขางลางนี้  แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก 

 

 

 

 

 

 
สมมุติวาเปนวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดในเมลเบอรน   

จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป  
พรอมเขียนชื่อกํากับคําตอบวาเปนสวนใดดวย 
 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  กลางวัน 2 
หมายเหตุ : สิ่งสําคัญในการใหคะแนนขอนี้มีดังนี ้

1. วาดแกนของโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10 ถึง 45 องศา จากแนวตั้ง ดังรูป 
     ไมไดคะแนน ถาอยูนอกชวง 10 ถึง 45 องศา 

รูป:  ลําแสงจากดวงอาทิตย 

 

โลก 

แสงจาก 
ดวงอาทิตย 

ชวงแกนของโลกที่ไดคะแนน 
10O 23O 

45O 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :   บอก บรรยาย และพยากรณ 
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 
ความรู :  โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล 
การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 
รูปแบบของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 37.87 
เกาหลี 23.16 
จีน-ฮองกง 22.36 
จีน-มาเกา 22.71 
ไทย 5.90 
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ชวงเสนศูนยสูตรที่ไดคะแนน 

10O 

23O 

45O 

2. บอกซีกโลกเหนือและซีกโลกใต หรือบอกแตไมชัดเจน หรือบอกแคอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

3. ใหคะแนนวาดเสนศูนยสูตรเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10 ถึง 45 องศา เหนือแกนนอน ดังรูป 
อาจวาดเสนศูนยสูตรใหเปนวงรีหรือเสนตรงก็ได 
 
 
 
 
 
 

4. ไมไดคะแนน  ถาวาดแลวอยูนอกชวง 10๐ - 45๐  จากแกนนอน 

 

คะแนนเต็ม 

รหัส 21: แผนผังพรอมเสนศูนยสูตรของโลกที่เอียงเขาหาดวงอาทิตยทํามุมระหวาง 10o และ 45o และ
แกนโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตยในระดับแนวขนาน 10o และ 45o  จากแนวตั้ง  และเขียน 
ซีกโลกเหนือและ/หรือซีกโลกใตถูกตอง  (หรือใชสัญลักษณอ่ืนที่มีความหมายนัยเดียวกัน 
หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่ง) 

 
 
 
 
 
 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 11: แกนของโลกที่เอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o  โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง 
(หรือใชสัญลักษณอ่ืนที่มคีวามหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่งก็ได) แตมุม
ของเสนศูนยสูตรที่เอียงไมไดอยูระหวาง 10o และ 45o  หรือไมเขียนเสนศูนยสูตร 

 

 

 

 
 

A 

เสนศูนยสูตร 

แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 

แกนโลก แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 
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รหัส 12: เสนศูนยสูตรเอียงทํามุมระหวาง  10o และ 45o โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือ
มีเพียงหนึ่งสัญลักษณ, ความหมายนัยอ่ืน)  แตมุมของแกนโลกไมไดเอียงทํามุมระหวาง 10o 
และ 45o  หรือไมเขียนแกนโลก 

 

 

 

 

 

รหัส 13: มุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o และแกนโลกเอียงทํามุมระหวาง  
10o  และ 45o แตซีกโลกเหนือและใตไมไดทําสัญลักษณอยางถูกตองไว  (ไมไดทํา
สัญลักษณไวที ่ซีกใดซีกหนึ่ง, ความหมายนัยอ่ืนหรือไมไดบอกสัญลักษณทั้งสองซีก) 

 

 

 

 

 

ไมไดคะแนน 

รหัส 01: ซีกโลกเหนือและใตที่ไดทําสัญลักษณไวถูกตอง (หรือเพียงซีกเดียว, อีกซีกรูไดโดยนัย) 
ลักษณะนี้เทานั้นที่ถูกตอง 

 
 
 
 

รหัส 02: มุมของเสนศูนยสูตรเอียงระหวาง 10o และ 45o เปนสวนเดียวเทานั้นที่ถูกตอง 
 
 
 
 

 

 

แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 

แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 

แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 

แกนโลก 

เสนศูนยสูตร 

เสนศูนยสูตร 
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รหัส 03: มุมของแกนโลกเอียงระหวาง 10o และ 45o  เทานั้นที่ถูกตอง 

รหัส 04: ไมมีสวนใดเลยที่ถูกตอง หรือคําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 99: ไมตอบ 

แกนโลก 
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ฝดาษหน ู
ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทานั้น  นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพ่ือดัดแปลงดีเอนเอ (DNA) 
ของฝดาษหนู  ไวรัสที่ดัดแปลงนี้ฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี ้

นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเรื่องการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทําเพ่ือควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย  มีคําวิจารณงานวิจัยนีคื้อ ไวรัสอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอ่ืน
เกิดโรค  ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงที่ทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทํา
ใหเกิดโรคในสัตวชนิดอ่ืนอีกดวย  โดยเฉพาะอยางย่ิงในมนุษย   

ปกติคนติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดฝเรียกวาเปนฝดาษ ฝดาษสามารถฆาคนที่ติดโรคเกือบทั้งหมด  
ในขณะที่คิดกันวาโรคนี้ไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว  ยังมตีัวอยางเชื้อไวรัสฝดาษทีถู่กเก็บไวใน
หองปฏิบัติการทั่วโลก 

 

คําถามที ่17 : ฝดาษหนู S423Q01 

คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา  ไวรัสฝดาษหนูอาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดอ่ืนนอกเหนือจากหนูได  
เหตุผลใดเปนคําอธิบายความกังวลนี้ไดดีที่สุด 

1. ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนูที่ดัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ 
2. การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอ่ืนได 
3. การกลายพันธุอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหนู เหมือนกับดีเอนเอของฝดาษทุกประการ 
4. จํานวนยีนในไวรัสฝดาษหนูมีเทากันกับไวรัสฝชนิดอ่ืนๆ 
 

 
 
การใหคะแนน  ฝดาษหนู 1 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: ขอ 2.  การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู  

อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอ่ืนได 
ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  โลก 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 30.87 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 26 

คําถามที ่18 : ฝดาษหนู S423Q02 

คําวิจารณการวิจัยที่กังวลวา  ไวรัสฝดาษหนูที่ถูกดัดแปลงสายพันธุแลว อาจจะหนีหลุดรอดออกไป
จากหองปฏิบัติการ ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนิดสูญพันธุ  

ผลเหลานี้นาจะเกิดข้ึนหรือไมถาหนูบางชนิดสูญพันธุ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  ”ใช” หรือ ”ไมใช” 
ในแตละคําถาม 

ถาหนูบางชนิดสูญพันธุ ผลที่เกิดตามมาตอไปน้ีอาจเกิดขึ้นหรือไม ใช หรือ ไมใช 

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ ใช / ไมใช 

แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร ใช / ไมใช 

พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  ฝดาษหนู 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  โลก 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 32.02 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมขีอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 27 

คําถามที ่19 : ฝดาษหนู S423Q03 

บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน ไวรัสดังกลาวอาจชวยควบคุมจํานวนหนูได 

สมมติวาบริษัทนั้นประสบความสําเร็จ ควรมีการตอบคําถามตอไปนี้ดวยการวิจัยกอนที่จะปลอยไวรัสนี้
ออกไปหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”  ในแตละคําถาม 

คําถามน้ีควรจะมีการวิจัยเพื่อหาคําตอบกอนที่จะปลอยไวรัส 
ออกไป หรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส ใช / ไมใช 

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี ้ ใช / ไมใช 

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอ่ืนไดหรือไม ใช / ไมใช 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  ฝดาษหนู 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งหมดสามขอ: ใช  ใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร / 
    การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) /           
          การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 15.45 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



 



สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
924 ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 392 4021  โทรสาร 02 381 0750

http://www.ipst.ac.th

 
 

 
  

  
 

 

 
 

 
  

  
 

 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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