Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน 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

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 3

การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแตพอประมาณเปนสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพของเรา

S493Q01

คําถามที่ 1 : การออกกําลังกาย

อะไรคือขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
แตละขอความ
ตอไปนี้เปนขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายชวยหลีกเลี่ยงการมีน้ําหนักมากเกินไป

ใช / ไมใช

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

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
37.76
35.59
74.36
55.05
35.11
42.86

หนา 4

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S493Q03

คําถามที่ 2 : การออกกําลังกาย
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลัง จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
แตละขอความ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลังใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น

ใช / ไมใช

ไขมันเกิดขึ้นในกลามเนื้อ

ใช / ไมใช

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

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
50.32
42.83
60.62
57.30
56.43
12.31

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 3
คะแนนเต็ม(Level 1)
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 5

S493Q05 – 01 11 12 99

คําถามที่ 3 : การออกกําลังกาย
ทําไมขณะที่กําลังออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลังพักผอน

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

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
50.32
42.83
60.62
57.30
56.43
12.31

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 5
คะแนนเต็ม (Level 4)
รหัส 11: เพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มขึ้น และ ใหออกซิเจนมากขึ้นกับรางกาย
[ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน “คารบอนไดออกไซด ” หรือ “ออกซิเจน”]
 เมื่อออกกําลังกาย รางกายตองการออกซิเจนมากขึ้น และสรางคารบอนไดออกไซดมากขึ้น การหายใจ
จึงเปนเชนนั้น
 การหายใจเร็วขึ้น ทําใหไดรับออกซิเจนเขาสูกระแสโลหิตเพิ่มขึ้น และคารบอนไดออกไซดถูกกําจัด
มากขึ้น

รหัส 12: เพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มขึ้นออกจากรางกาย หรือ เพื่อใหออกซิเจนกับ
รางกายมากขึ้น [หมายเหตุ: ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน “คารบอนไดออกไซด
หรือ “ออกซิเจน”]
 เพราะเราตองกําจัดคารบอนไดออกไซดที่สรางเพิ่มขึ้น
 เพราะกลามเนือ้ ตองการออกซิเจน [นัยคือ : รางกายของคุณตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขณะ
ออกกําลังกาย (ใชกลามเนื้อ)]
 เพราะการออกกําลังกายใชออกซิเจนหมดไป
 คุณหายใจแรงขึ้น เพราะคุณหายใจเอาออกซิเจนเขาสูปอดเพิ่มขึ้น [ตอบไดไมคอยดี แตก็รูไดวา
รางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น]
 เมื่อคุณใชพลังงานมากขนาดนั้น รางกายของคุณตองการอากาศเพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 เทา นอกจากนี้ยัง
ตองการกําจัดคารบอนไดออกไซดในรางกายอีกดวย [ รหัส 12 สําหรับประโยคหลัง นัยคือ
คารบอนไดออกไซดที่สวนเกินจะถูกกําจัดออกจากรางกายของคุณ ประโยคแรกก็ไมไดขั ดแยงกัน แต
ถาตอบเพียงประโยคแรกจะได รหัส 01]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 6

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบอื่นๆ





อากาศเขาสูปอดมากขึ้น
เพราะกลามเนื้อใชพลังงานมากขึ้น [ไมเจาะจงพอ]
เพราะหัวใจของคุณเตนเร็วขึ้น
รางกายของคุณตองการออกซิเจน [ไมไดอางถึงความตองการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น]

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 7

การผาตัดใหญ
การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดที่ติดตั้งเครื่องมือผาตัดพิเศษ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาโรคหลายชนิด

S526Q01

คําถามที่ 4 : การผาตัดใหญ

ในขณะผาตัดใหญ ผูปวยถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวดแตอยางใด ยาสลบสวนใหญถูกใชในรูปของกาซ
ผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก
ระบบรางกายของมนุษยตอไปนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละระบบ
ระบบนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซ
ยาสลบหรือไม
ระบบยอยอาหาร
ระบบประสาท
ระบบไหลเวียน

ใช หรือ ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 8

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
25.95

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S526Q02 – 01 11 12 21 99

คําถามที่ 5 : การผาตัดใหญ
จงอธิบายวาทําไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตัดจึงถูกทําใหปลอดเชื้อ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
16.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 2
คะแนนเต็ม
รหัส 21: นักเรียนกลาวถึงทั้งความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย/เชื้อโรคบนเครื่องมือ และ
เพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรค
 เพื่อหยุดแบคทีเรียไมใหเขาไปในรางกายและนําเชื้อติดผูปวย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 9

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 12: นักเรียนกลาวถึงความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย แต ไมกลาวถึงวาเปนการ
หยุดการกระจายของเชื้อโรค
 เพื่อฆาเชื้อโรคบนเครื่องมือ

รหัส 11: นักเรียนกลาวถึงการหยุดการกระจายของเชื้อโรค แต ไมกลาวถึงความตองการที่ทําให
แนใจวาไมมีแบคทีเรียบนเครื่องมือ
 เพื่อไมใหผูปวยติดเชื้อ

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบอื่นๆ
 เพื่อรักษาความสะอาด
 เพราะวาเครื่องมือผานทางแผลผาตัดในระหวางการผาตัด

รหัส 99: ไมตอบ
S526Q03

คําถามที่ 6 : การผาตัดใหญ

ผูปวยอาจไมสามารถกินและดื่มหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้ํา น้ําตาล และเกลือแร บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเขาไปดวย
ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลือ จึงมีความสําคัญสําหรับผูปวยหลังผาตัด
1.
2.
3.
4.

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผาตัด
เพื่อใหสารอาหารที่จําเปน

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 3

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. เพื่อใหสารอาหารที่จําเปน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
55.30

หนา 10

S526Q04

คําถามที่ 7 : การผาตัดใหญ

จํานวนการปลูกถาย

การปลูกถายอวัยวะที่เกี่ยวของกับการผาตัดใหญเปนเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ กราฟขางลางแสดง
จํานวนของการปลูกถายทีโ่ รงพยาบาลแหงหนึ่งในชวงป 2003
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50
40
30
20
10
0

49

ไต

9

2

ตับ

หัวใจ

2
ปอด

อวัยวะที่ปลูกถาย

ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ
“ไมใช” ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้สามารถสรุปจากกราฟไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย

ใช / ไมใช

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย

ใช / ไมใช

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายเปนผูปวยโรคไต

ใช / ไมใช

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: ไมใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
9.62

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 11

เสื้อผา
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม

บทความเกี่ยวกับเสื้อผา
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหนึ่ง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพือ่ ที่จะชวยใหเด็กพิการสามารถสื่อสารดวย
“คําพูด” ได เด็กที่ใสเสื้อกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได ซึ่งเชื่อมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง
จะสามารถทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่เขาตองการสื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทานั้น
วัสดุนี้ทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถนําไฟฟาได เมื่อมี
แรงกดลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไปแปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอาน
ไดวาสวนใดของผาถูกแตะ แลวก็จะไปทําใหเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูท ํางาน เครื่องมือดังกลาวมี
ขนาดไมเกินกวากลองไมขีด 2 กลอง เทานั้น
“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยนี้ใหกลมกลืนเขาไป
ในลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตรทานหนึ่งกลาว
ผานี้สามารถซัก บิด หรือหุมหอสิ่งตางๆ โดยไมเกิดความเสียหาย และนักวิทยาศาสตรยังกลาวดวยวา
ผานี้สามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก
ที่มา: Steve Farrer, ‘Interactive fabric promises a material gift of the garb’, The Australian,
10 สิงหาคม 1998.
S213Q01

คําถามที่ 8 : เสื้อผา
คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ได” หรือ “ไมได” ในแตละขอ
ผา สามารถ
ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย

สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
ได / ไมได

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ได / ไมได

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 12

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

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
52.26
48.76
62.77
47.73
50.80
24.36

การใหคะแนน เสื้อผา 1
คะแนนเต็ม (Level 4)
รหัส 1: ได ได ได ไมได ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S213Q02

คําถามที่ 9 : เสื้อผา
เครื่องมือชนิดใดในหองปฏิบัติการ ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอขึ้นนําไฟฟาได
1.
2.
3.
4.

โวลตมิเตอร (Voltmeter)
กลองแสง (Light box)
ไมโครมิเตอร (Micrometer)
เครื่องวัดเสียง (Sound meter)

การใหคะแนน เสื้อผา 2

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

คะแนนเต็ม (Level 1)
รหัส 1: ขอ 1. โวลตมิเตอร (Voltmeter)

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

หนา 13

% ตอบถูก
81.05
88.25
91.96
88.53
94.24
40.42

ทําน้ําดื่ม

แหลงน้ํา
(อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ)

น้ําในทอ
ประปา

(1) การผาน
ตะแกรงแยกผง

(2) สระตกตะกอน

(3) ถังกรอง

(4) เติมคลอรีน

(5) ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

รูปขางตนแสดงการทําน้ําใชสําหรับบานที่อยูในเมืองใหสะอาดเพียงพอเหมาะสําหรับการดื่ม

คําถามที่ 10 : ทําน้ําดื่ม

S409Q01 – 01 02 03 11 12 13 99

มีความจําเปนที่ตองมีแหลงน้ําดื่มที่ดี น้ําที่พบอยูใตดินเรียกวา น้ําใตดิน
จงใหหนึ่งเหตุผลวาทําไมแบคทีเรียและอนุภาคที่เปนพิษมีอยูในน้ําใตดินจึงนอยกวาน้ําบนผิวดิน
อยางเชน ทะเลสาบและแมน้ํา
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
51.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 14

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 11: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินถูกกรองขณะที่ซึมผานดิน
 เมือ่ มันผานทรายและฝุน น้ําจะถูกทําใหสะอาด
 มันถูกกรองโดยธรรมชาติ
 เพราะเมื่อน้ําซึมลงสูพื้น จะถูกทําใหสะอาดโดยหินและทราย

รหัส 12: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินถูกกักเก็บและปองกันจากมลพิษที่เปนไปได หรือ น้ําผิวดินถูก
ปนเปอนไดงาย
 น้ําใตดินอยูในดิน ดังนั้น มลพิษทางอากาศจึงไมสามารถทําใหน้ําสกปรกได
 เพราะน้ําใตดินไมถูกเปด มันอยูภายใตของบางอยาง
 ทะเลสาบและแมน้ําสามารถถูกทําใหสกปรกไดดวยอากาศ และคนสามารถลงไปวายน้ําในนั้น ดังนั้น
น้ําจึงไมสะอาด

รหัส 13: คําตอบถูกอื่นๆ
 น้ําใตดินเปนน้ําที่มีอาหารไมมากพอสําหรับแบคทีเรีย ดังนั้นแบคทีเรียจึงมีชีวิตอยูในน้ํานี้ไมได

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินมีความสะอาดมาก (ขอมูลมีอยูแลว)
 เพราะมันถูกทําใหสะอาดอยูแลว
 เพราะมีขยะในทะเลสาบและแมน้ํา
 เพราะมีแบคทีเรียนอย

รหัส 02: คําตอบที่เห็นไดชัดวา อางถึงกระบวนการการทําน้ําใหสะอาดที่ใหไวในรูปจากคําถาม
 เพราะน้ําใตดินผานที่กรองและเติมคลอรีน
 น้ําใตดินผานที่กรองจนทําใหสะอาดมากที่สุด

รหัส 03: คําตอบอื่นๆ
 เพราะมันเคลื่อนที่อยูเสมอ
 เพราะมันไมถูกกวน และดังนั้นจึงไมนําโคลนจากดานลางมาดวย
 เพราะน้ําใตดินมาจากภูเขา ซึ่งไดน้ําจากการละลายของหิมะและน้ํา

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 15

S409Q02

คําถามที่ 11 : ทําน้ําดื่ม

การทําน้ําใหสะอาดเกิดขึ้นไดหลายขั้นตอน โดยใชเทคนิคตางๆ กัน กระบวนการทําความสะอาดน้ําที่
แสดงในรูปเกี่ยวของกับสี่ขั้นตอน (หมายเลข 1 – 4) ในขั้นตอนที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระตกตะกอนที่
เตรียมไว
การทําน้ําใหสะอาดในขั้นตอนที่ 2 เกิดขึ้นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

น้ํามีความเปนกรดลดลง
แบคทีเรียในน้ําตาย
เติมออกซิเจนลงไปในน้ํา
กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
สารที่เปนพิษถูกทําใหสลายไป

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

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 2

ประเทศ
ไทย

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

% ตอบถูก
56.13

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

S409Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 12 : ทําน้ําดื่ม
ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา
ทําไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ํา

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 16

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบอางถึงการกําจัด การฆาหรือทําลายแบคทีเรีย (หรือจุลินทรีย หรือไวรัส หรือเชื้อโรค)
 ทําใหปลอดจากแบคทีเรีย
 คลอรีนฆาแบคทีเรีย

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 น้ําเปนกรดนอยลงและจะไมมีสาหราย
 แบคทีเรีย
 มันเปนเหมือนฟลูออไรด

รหัส 9: ไมตอบ
S409Q06 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 13 : ทําน้ําดื่ม

สมมติวา นักวิทยาศาสตรทําการทดสอบน้ําในโรงทําน้ําประปาแลวพบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่เปน
อันตรายอยูในน้ําหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาดแลว
ผูที่อยูทางบานควรทําอะไรกับน้ํากอนการดื่ม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
85.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 6
คะแนนเต็ม
รหัส 11: คําตอบที่อางถึงการตมน้ํา
 ตมน้ํา
 ตมน้ําหรือกรองน้ําผานที่กรอง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 17

รหัส 12: คําตอบที่อางถึงวิธีอื่นๆ ในการทําความสะอาดที่เปนไปไดตอความปลอดภัยในการใชน้ําที่
บานเรือน
 ทําน้ําใหสะอาดโดยใสคลอรีนเม็ด
 ใชเครื่องกรองที่มีชองวางขนาดเล็กมากจนสามารถกรองแบคทีเรียได

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบที่อางถึงวิธีการ “ระดับสูง” สําหรับการทําความสะอาดที่เปนไปไมไดที่จะใชเพื่อความ
ปลอดภัยในบานเรือน
 ผสมน้ํากับคลอรีนในถังน้ําแลวใชดื่ม
 เพิ่มคลอรีน สารเคมีและอุปกรณทางชีวภาพ
 กลั่นน้ํา

รหัส 02: คําตอบอื่นๆ
 ทําใหน้ําบริสุทธิ์อีกครั้ง
 อุนน้ําใหรอน และทําใหแบคทีเรียตาย

รหัส 99: ไมตอบ
S409Q07

คําถามที่ 14 : ทําน้ําดื่ม

น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพดังตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิด
ปญหานี้ตอสุขภาพ หรือไม

ใช หรือ ไมใช

เบาหวาน

ใช / ไมใช

ทองรวง

ใช / ไมใช

โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส

ใช / ไมใช

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช , ใช , ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
59.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

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

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 18

ปรากฏการณเรือนกระจก
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม
ปรากฏการณเรือนกระจก : เรื่องจริง หรือ นวนิยาย?
สิ่งที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานที่มาถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น
บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากโลกนี้ไมมีอากาศ
พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไว
บางสวน และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับนี้บางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้น
บรรยากาศ
ผลที่เกิดขึ้นคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูนี้
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”
ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพิ่มสูงขึ้นจริง หนังสือพิมพและวารสารตางๆ มัก
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 คือ การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 19

นักศึกษาชื่ออัจฉริยะ สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศของโลก และ ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก
เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมุดดังตอไปนี้

คารบอนไดออกไซดที่ถูก
ปลอยออก (พันลานตันตอป) 

20

10

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990


ป ค.ศ

อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศ
ของโลก ( oC)


15.4
15.0
14.6
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990


ป ค.ศ.

อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปนี้วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกที่สูงขึ้น เปนเพราะ
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูโลกเพิ่มมากขึ้น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 20

S114Q03 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 15 : ปรากฏการณเรือนกระจก
ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
69.32
63.86
75.40
60.70
65.47
21.74

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 3
คะแนนเต็ม (Level 3)
รหัส 11: อางถึงการเพิม่ ของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา(โดยเฉลี่ย)








ขณะที่มีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดวย
กราฟทั้ง 2 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพราะวากราฟทั้ง 2 เริ่มสูงขึ้นในป ค.ศ. 1910
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการปลอยคารบอนไดออกไซดออกมา
เสนกราฟสูงขึ้นไปดวยกัน
ทุกๆ อยางเพิ่มขึ้น
ยิ่งมีการปลอยคารบอนไดออกไซดมากขึ้น อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปดวย

รหัส 12: อางถึง (โดยทั่วไป) ความสัมพันธในเชิงบวกของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกมา
[หมายเหตุ: รหัสนี้มุงหมายที่จะจับคําเฉพาะที่นักเรียนใชเชน “ความสัมพันธดานบวก” “รูปรางคลายกัน”
หรือ “มีสัดสวนโดยตรง” ถึงแมวาจะไมตรงกับคําตอบที่ใหมาขางลาง แตก็แสดงถึงความเขาใจในระดับที่
พอจะใหคะแนนได]
 ปริมาณของ CO2 และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเปนสัดสวนโดยตรง
 ทั้งสองมีรูปทรงคลายกันแสดงวามีความสัมพันธ

ไมไดคะแนน
รหัส 01: อางถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (โดยเฉลี่ย) หรือการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางใด
อยางหนึ่ง
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 21

 อุณหภูมิสูงขึ้น
 คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
 แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

รหัส 02: อางถึงอุณหภูมิและการปลอยคารบอนไดออกไซด โดยไมมีคําอธิบายธรรมชาติของ
ความสัมพันธใหกระจาง
 การปลอยคารบอนไดออกไซด (กราฟ 1) มีผลตออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น (กราฟ2)
 คารบอนไดออกไซดเปนสาเหตุหลักที่ทําใหของอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น

หรือ:

คําตอบอื่นๆ
 คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูงกวาอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ย
[หมายเหตุ : คําตอบไมถูกตอง เพราะตอบในเชิงที่วาปริมาณของ CO2 ที่ปลอยออกมา และอุณหภูมิ
กําลังเพิ่มสูงขึ้น มากกวาที่จะตอบวาเพิ่มขึ้นทั้งสองอยาง]
 การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดในหลายปที่ผานมา เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น
 วิธีที่เสนกราฟลากสูงขึ้น
 มีการเพิ่มขึ้น

รหัส 99: ไมตอบ
S114Q04 – 0 1 2 9

คําถามที่ 16 : ปรากฏการณเรือนกระจก

นักศึกษาอีกคนหนึ่งชื่อจินตนา ไมเห็นดวยกับการสรุปของอัจฉริยะ เธอเปรียบเทียบกราฟทั้งสองและ
บอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ
จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
54.35
49.24
52.93
42.56
51.86
12.35

หนา 22

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 4
คะแนนเต็ม (Level 5)
รหัส 2: อางถึงสวนใดสวนหนึ่งของกราฟที่ไมไดเพิ่มหรือไมไดลดพรอมกัน
และอธิบายคําตอบ
CO2 ในป 1900-1910 เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิในชวงเวลานั้นลดลง
คารบอนไดออกไซดในป 1980-1983 ลดลงแตอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิในชวงป 1800 (1800-1899) คอนขางคงที่ แตกราฟแรกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อุณหภูมิระหวางป 1950 ถึงป 1980 ไมเพิ่มแตปริมาณ CO2 เพิ่ม
อุณหภูมิตั้งแตป 1940 จนกระทั่งถึงป 1975 ไมเปลี่ยนแปลง แตปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกมาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
 อุณหภูมิในป 1940 สูงกวาในป 1920 มาก เชนเดียวกันกับการปลอยคารบอนไดออกไซด






ไดคะแนนบางสวน (Level4)
รหัส 1: กลาวถึงชวงเวลาถูกตอง โดยไมใหคําอธิบาย
 ป 1930 – 1933
 กอนป 1910

กลาวถึงปใดปหนึ่งเทานั้น (ไมใชชวงเวลา) และใหคําอธิบายที่ยอมรับได
 การปลอย CO2 ในป 1980 ลดลง แตอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้น

ยกตัวอยางที่ไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ แตกลาวถึงชวงเวลาผิด [หมายเหตุ : ควรมีสิ่ง
บอกถึงความผิดพลาด เชน ทําเครื่องหมายในกราฟที่แสดงพื้นที่คําตอบที่ถูกตอง แตความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่แปลความหมายออกมาเปนขอความ]
 อุณหภูมิระหวางป 1950 และป 1960 ลดลง และปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาเพิ่มขึ้น

กลาวถึงความแตกตางของกราฟทั้งสอง โดยไมกลาวถึงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
 ที่ตําแหนงเดียวกันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแมวาการปลอย CO2 จะลดลง
 การปลอย CO2 ในชวงแรกมีปริมาณเล็กนอย แตอยางไรก็ตามอุณหภูมิก็ยังสูง
 ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นในกราฟที่ 1 เรื่อยๆ กราฟที่ 2 ไมเพิ่มยังคงเทาเดิม [หมายเหตุ: มันคงที่ “โดย
ภาพรวม”]
 เพราะอุณหภูมิในตอนเริ่มตนยังคงสูง ในชวงที่ปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามากๆ

กลาวถึงความผิดปกติของกราฟใดกราฟหนึ่ง
 ในชวงประมาณป 1910 ที่อุณหภูมิลดลง และเปนอยูอยางนั้นระยะเวลาหนึ่ง
 ในกราฟที่ 2 อุณหภูมิของบรรยากาศของโลกกอนป 1910 ลดลง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 23

บงชี้ถึงกราฟทีแ่ ตกตางกัน แตใหคําอธิบายไมดี
 ความรอนในชวงป 1940–1950 สูงมาก แตปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามาก [หมายเหตุ: ให
คําอธิบายไมดี แตบงชี้ความแตกตางอยางเดนชัด]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: กลาวถึงความผิดปกติของเสนกราฟ โดยไมกลาวถึงกราฟทั้งสองอยางเฉพาะเจาะจง
 มันขึ้นและลงเล็กนอย
 มันลดลงในป 1930

กลาวถึงชวงเวลาหรือปไมเดนชัด โดยไมมีคําอธิบาย
 ตรงสวนกลาง
 ป 1910

คําตอบอื่นๆ
 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในป 1940 เพิ่มขึ้น แตการปลอยคารบอนไดออกไซดไมเพิ่ม
 อุณหภูมิในชวงประมาณป 1910 เพิ่มขึ้นแตการปลอยคารบอนไดออกไซดไมเพิ่ม

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 17 : ปรากฏการณเรือนกระจก

S114Q05 – 01 02 03 11 12 99

อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคารบอนไดออกไซด แตจินตนาคิดวาการสรุปของอัจฉริยะไมมีขอมูลพอ เธอบอกวา “กอนที่จะ
ยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลตอปรากฏการณเรือนกระจกตองมีคาคงที”่
จงบอกปจจัยที่จินตนากลาวถึงมา 1 อยาง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบโลกและอวกาศ
(ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
17.59
18.27
30.75
21.46
29.07
11.14

หนา 24

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 5
คะแนนเต็ม (Level 6 )
รหัส 11: อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพลังงาน/การแผรังสี ที่มาจากดวงอาทิตย
 ดวงอาทิตยอาจจะรอนขึ้น และอาจเปนไปไดที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงตําแหนง
 พลังงานสะทอนกลับจากโลก [สันนิษฐานวา “โลก” นักเรียนหมายถึง “พื้นดิน”]

รหัส 12: อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางธรรมชาติหรือมลภาวะทีอ่ าจเกี่ยวของ









ไอน้ําในอากาศ
เมฆ
เหตุการณเชน ภูเขาไฟระเบิด
มลภาวะทางอากาศ (กาซ, เชื้อเพลิง)
ปริมาณของกาซจากไอเสีย
CFC
จํานวนรถยนต
โอโซน (ที่เปนองคประกอบของอากาศ) [หมายเหตุ: สําหรับอางถึงสิ่งที่ไมมี ใชรหัส 03]

ไมไดคะแนน
รหัส 01: กลาวถึงสาเหตุทมี่ ีผลตอความเขมขนของคารบอนไดออกไซด
 การทําลายปาดิบฝน
 ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมา
 เชื้อเพลิงจากฟอสซิล

รหัส 02: อางถึงปจจัยที่ไมเฉพาะเจาะจง
 ปุย
 สเปรย
 สภาพของดินฟาอากาศที่เปนมา

รหัส 03: ปจจัยอื่นๆ ที่ไมถูกตอง หรือคําตอบอื่นๆ
 ปริมาณของออกซิเจน
 ไนโตรเจน
 รอยรัว่ ในชั้นโอโซนมีขนาดใหญขึ้น

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 25

พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
ปลาหลังหนามเปนปลาที่เลี้ยงงายในตูปลา
ตัวเมีย

ตัวผู

 ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลังหนามตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง
 ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัวอื่นๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและพยายามขับ
ไลออกไปจากบริเวณนั้น
 ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อให
ปลาตัวเมียไดวางไข
ในการทดลอง นักเรียนคนหนึ่งตองการสํารวจตรวจสอบวา อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมกาวราว
ในตูปลาของนักเรียนไดเลี้ยงปลาหลังหนามตัวผูไวหนึ่งตัว นักเรียนไดนําหุนของปลาที่ทําดวยขี้ผึ้ง
สามแบบผูกติดไวกับลวด เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลว
นับจํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาขี้ผงึ้
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมกาวราว 15

0

หุนปลาแบบที่ 1
สีเงิน

หุนปลาแบบที่ 2
สีแดง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หุนปลาแบบที่ 3
สีแดงเขม

หนา 26
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คําถามที่ 18 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
การทดลองนี้พยายามตอบคําถามใด

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
14.10

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: สีใดที่ยั่วยุใหปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมามากที่สุด
 ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยากาวราวตอหุนปลาสีแดงมากกวาหุนปลาสีเงินใชหรือไม
 มีความสัมพันธระหวางสีกับพฤติกรรมกาวราวใชหรือไม
 สีของปลาเปนสาเหตุใหปลาตัวผูแสดงอาการกาวราวใชหรือไม

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ (รวมถึงทุกคําตอบที่ไมไดอางถึง สี ของการกระตุน/หุนปลา/ปลา)
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 27
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คําถามที่ 19 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

ในชวงของการผสมพันธุ ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการ
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจ
ตรวจสอบพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีนี้
อีกครั้งที่ใชหุนขี้ผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมีทองแบน สวนอีก
ตัวทองปอง นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ที่ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอ
หุนจําลองโดยแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมเกี้ยว
พาราสี

15
0

= สีแดง
= สีเงิน

นักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี้
ขอสรุปเหลานี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม

ใช หรือ ไมใช

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบนกอใหเกิดปฏิกิริยาจากปลาหลัง
หนามตัวผูมากที่สุด

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอปลาตัวเมียทองปอง
บอยครั้งกวาปลาตัวเมียทองแบน

ใช / ไมใช

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3
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ประเทศ
ไทย

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

% ตอบถูก
49.15

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

S433Q03 – 0 1 2 9

คําถามที่ 20 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลังหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง และแสดง
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงิน
ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทั้งสี่แบบอีกครั้ง:
หุนปลาแบบที่ 1

หุนปลาแบบที่ 2

หุนปลาแบบที่ 3

หุนปลาแบบที่ 4

= สีแดง
= สีเงิน

แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูที่มีตอหุนแตละแบบ
ดานบน
ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 29

จํานวนของ
ปฏิกิริยาตัวผู

ก

ข

ค

= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว
= จํานวนของพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี

จงเติมอักษร ก ข หรือ ค เพียงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ
ปฏิกิริยา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 3
คะแนนเต็ม
รหัส 2: ถูกทั้งสี่ขอ: ค ก ค ข ตามลําดับ
ไดคะแนนบางสวน

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 1: ถูกเพียงสามในสี่ขอ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
3.42

หนา 30

