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คําช้ีแจง 
 
 

จุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือ การเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดในอนาคต  การใหการศึกษาที่สอดคลองกบัจดุมุงหมาย
จึงตองใหนักเรียนสามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได ดังนั้นการเตรียม
เยาวชนใหสามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมในสังคมที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน ที่สงผล
กระทบตอทุกชีวิตในทุกระดับ ทั้งตัวบุคคล ในอาชีพการงานและในสังคมวัฒนธรรม ทําใหบุคคลสามารถ
รับรูและตัดสินประเด็นปญหาของสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
ความรูความเขาใจ มีสวนรวมในสังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก อยางเต็มภาคภูมิ 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) 
และโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) เปนโครงการ
ประเมินผลในระดับนานาชาติที่สําคัญ ซึ่งทั้งสองโครงการมีจุดมุงหมายในการประเมินแตกตางกัน 
หนังสือ “ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS” จึงไดนําเสนอหลักการ 
กรอบโครงสราง ตลอดจนตัวอยางขอสอบวิทยาศาสตร ของทั้งสองโครงการนี้ โดยขอสอบในแตละขอนั้น
ระบุลักษณะเฉพาะของขอสอบและรอยละของนักเรียนประเทศตางๆ ในเอเชียที่ตอบถูก (TIMSS 2003 
ประเทศไทยไมไดเขารวมโครงการจึงไมมีขอมูล) เอกสารนี้จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหครูนําไปใชเปน
แนวทางในการวัดและประเมินผลความรูและทักษะของนักเรียน เพื่อเปนการเตรียมเยาวชนใหมคุีณภาพ
และมีศักยภาพในการแขงขันในเศรษฐกิจโลก 
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บทนํา: การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร              
ในระดับนานาชาติ 

 
 
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมเยาวชนสําหรับอนาคตใหเปนกําลังคนที่มี
ศักยภาพในอนาคต  การใหการศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมายจึงตองใหนักเรียนสามารถใชความรู
ในชีวิตจริง  สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันในอนาคต  แต
ในการปฏิบัติ  แมวาจุดมุงหมายของการศึกษาจะวางไวอยางไร แตนักเรียนและครูจะใหความสําคัญ
เฉพาะกับการรูขอเท็จจริง การรูเนื้อหาสาระเทานั้น ทั้งนี้เพราะการประเมินผลการศึกษา ไมวาจะเปน
การสอบผานชั้นเรียนหรือการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนนเฉพาะการวัดความรู
ตามการเรียนการสอนในหองเรียนที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของภาคทฤษฎี นั่นคือ วัดความรูในทางดานเนื้อหา 
เปนตนวา วัดทฤษฏี หลักการ นิยาม แนวคิดหลักเทานั้น  

ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวในนานาชาติ และความทาทายจากสังคมโลก เชน การศึกษาวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนในระดับนานาชาติ อีกทั้งในปจจุบันการเพิ่มการแขงขันทาง
เศรษฐกิจผลักดันใหมีการตื่นตัวและเรงการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เพราะมีสมมติฐานที่วาเศรษฐกิจ
ในปจจุบันมีพื้นฐานอยูบนวิทยาศาสตรจึงมีการแขงขันกันเปนเลิศในทางการศึกษาวิทยาศาสตร แนวคดิ
นี้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ตองการรักษาระดับความสามารถในการแขงขัน เกือบทุกประเทศจึงเรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรที่เนนกลยุทธที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น  

การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับนานาชาติที่สําคัญ ไดแก โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Students Assessment) และโครงการ 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) โครงการทั้งสองตางก็มีประเทศ
รวมโครงการกินขอบเขตประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่เศรษฐกิจโลก และโครงการทั้งสองเปนโครงการที่
ประเมินผลนักเรียนปกติในระดับโรงเรียน และใชกลุมตัวอยางมากพอที่เปนตัวแทนของประชากร ตลอดจน
ระดมความเชี่ยวชาญจากนานาชาติในการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพของการศึกษาวิจัย 
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เอกสารฉบับนี้ตองการนําเสนอตัวอยางของหลักการ กรอบโครงสราง ตลอดจนตัวอยางของขอสอบที่ใช
ในการประเมินผลของโครงการประเมินผลวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับนานาชาติทั้งสองโครงการ  
เพื่อเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการประเมินผลตอไป  

หนังสือเลมนี้แบงเปนสองสวนหลัก คือ สวนแรกจะเปนการประเมินผลการรูวิทยาศาสตร และตัวอยาง
ขอสอบของโครงการ PISA และสวนที่สองเปนกรอบโครงสรางการประเมินผลวิทยาศาสตร และตัวอยาง
ขอสอบของโครงการ TIMSS   
 
 
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติาติ  PPIISSAA  
PISA คืออะไร 
PISA (Programme for International Student Assessment)  คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
ที่ดําเนินการโดยองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development)  ที่ตองการใหตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาแกประเทศ
สมาชิก โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา คุณภาพของการศึกษาเปนตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ในชวงทศวรรษ ค.ศ. 2000 นี้ OECD ไดดําเนินโครงการ PISA มาแลวสามโครงการ ไดแก 
PISA 2000 ซึ่งเนนใหน้ําหนักกับการประเมินการอาน  PISA 2003 เนนใหน้ําหนักกับคณิตศาสตร และ 
PISA 2006 เนนใหน้ําหนักกับวิทยาศาสตร ซึ่งสามดานนี้ถือวาเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนา  

จุดมุงหมายหลักของ PISA ไมเนนประเมินความรูที่นักเรียนเรียนอยูในหองเรียน ณ ปจจุบัน แตตองการ
การสํารวจวาเยาวชนมีสมรรถนะที่จะใชความรูและทักษะในชีวิตจริงไดดีเพียงใด  PISA เรียกความรูและ
ทักษะนั้นวา“การรูเรื่อง” (Literacy) 

 
PISA 2006 
PISA 2006 เนนการประเมินการรูวิทยาศาสตรของนักเรียนวัยที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียนวัย 
15 ป) วานักเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรเพียงพอหรือไมสําหรับชีวิตจริง ใน PISA 
2006 วิทยาศาสตรมีน้ําหนักของการประเมินเปน 60% และมีการประเมินการอานและคณิตศาสตรเพื่อ
ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง โดยใหน้ําหนักดานละ 20%  
 
 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

3

โครงการ PISA ครอบคลุมประมาณ 90% ของเขตเศรษฐกิจโลก  
แมวาจะเปนการเริ่มตนในประเทศสมาชิก OECD แตการศึกษาของ PISA มีบทบาทไปทั่วโลก ครอบคลุม
ประเทศสมาชิก OECD ทั้งหมดในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และยังรวมถึงประเทศทีย่งัไมได
เปนสมาชิก แตที่เขารวมโครงการในฐานะประเทศ “รวมโครงการ” ซึ่งรวมถึงประเทศในภูมิภาคตางๆ ดังนี้   

 เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต : จีน (เซี่ยงไฮ) จีน-ฮองกง จีน-มาเกา อินโดนีเซีย 
จีน-ไทเป และประเทศไทย 

 ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง : ลิคเทนสไตน อัลบาเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย 
เอสโตเนีย คีรกีสสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลดาเวีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย เซอรเบีย สโลวีเนีย 
และสหพันธรัฐรัสเซีย  

 เอเชียตะวันออกกลาง : กาตาร จอรแดน และอิสราเอล  
 อเมริกากลาง และอเมริกาใต : อารเจนตินา บราซิล ชิลี โคลัมเบีย ปานามา เปรู และอุรุกวัย  
 อัฟริกาเหนือ : ตูนิเซีย  

ในโครงการ PISA 2009 มีประเทศที่จะรวมโครงการเพิ่มเติม ไดแก สาธารณรัฐโดมินิกัน มาซีโดเนีย เปรู 
มอลโดวา ปานามา จีน-เซี่ยงไฮ สิงคโปร และทรินิแดดและโทบาโก 

บรรดาประเทศตางๆ เหลานี้ตองการใชผลการประเมินของ PISA เพื่อชี้บอกคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน OECD หรือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโครงการฯ ใหขอมูลแกระดับนโยบายถึง
ผลการใหการศึกษาและการเตรียมตัวเยาวชนของชาติสําหรับอนาคตทั้งของตัวผูเรียนและศักยภาพของ
ชาติในการแขงขันในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1  แผนที่ประเทศที่รวมโครงการ PISA 2006 
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ลักษณะของโครงการประเมินผล PISA   

สาระ 
 ครอบคลุมสาระดานวิทยาศาสตร (ซึ่งเปนจุดเนนหลักของ PISA 2006) คณิตศาสตร และ 
การอาน    PISA ไมไดประเมินแตละเนื้อหาสาระโดดๆ แตมองในแงมุมที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ของนักเรียนที่สะทอนใหเห็นวานักเรียน “รูเร่ือง” ในเนื้อหาสาระนั้นเพียงใด และมีประสบการณ
มากพอที่จะ “นําไปใช” ในชีวิตจริงหรือในโลกจริงๆ ไดเพียงใด การประเมินผลจึงเนนให
ความสําคัญกับกระบวนการคิด ความเขาใจในแนวคิดของเนื้อหาสาระ ความสามารถที่
จะเขาใจประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวของ และสามารถใชความรูมาจัดการในสถานการณตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 PISA ใชวิธีประเมินผลที่รวมเนื้อหาสาระเขากับสมรรถนะที่คาดหวัง และ PISA ตรวจสอบ
การประเมินตนเองของนักเรียนและลักษณะของตัวผูเรียน นอกจากนี้ ยังประเมินสาระและ
สมรรถนะทุกดานที่เคยประเมินมาแลวใน PISA 2000 และ PISA 2003 มาตรวจสอบซ้ํา 
อีกครั้งใน PISA 2006 ดวย เพื่อตรวจสอบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปล่ียนไป 

 
วิธีการประเมิน 

 ขอสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ และคําถามที่ตองการใหนักเรียนเขียนคําตอบอยางเสรี ขอสอบ
เกือบทุกหนวย สวนใหญจะเปนเนื้อเร่ืองที่เขียนมาจากเรื่องราวประเภทที่นักเรียนจะตองพบ
ในชีวิตจริง 

 ขอสอบท้ังหมดมีปริมาณที่ตองใชเวลาทําประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง เปนขอสอบวิทยาศาสตร
ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง และมีคณิตศาสตรและการอานอยางละ 1 ชั่วโมง แตการที่นักเรียนจะ
ทําขอสอบถึง 6 ชั่วโมงนั้นเปนไปไมได  PISA จึงจัดขอสอบเปนฉบับ แตละฉบับมีการผสม
ขอสอบตางขอกันที่มีน้ําหนักเทากัน นักเรียนจะไดขอสอบฉบับท่ีไมเหมือนกัน และแตละฉบับ
นักเรียนใชเวลาตอบประมาณ 2 ชั่วโมง 

 นอกจากทําขอสอบ นักเรียนตองตอบแบบสอบถามที่สํารวจภูมิหลังของนักเรียน ลักษณะนิสัย
ในการเรียน ตลอดจนสิ่งแวดลอมของการเรียน ความผูกพันกับโรงเรียน และแรงจูงใจในการ
เรียน 

 ผูบริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามที่สํารวจลักษณะของโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งลักษณะและขอมูล
จําเพาะ ส่ิงแวดลอมและองคประกอบของโรงเรียน คุณวุฒิของครู ส่ิงแวดลอมทางการเรียน 
และการสอน 
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โครงการประเมินผล โครงการประเมินผล TTIIMMSSSS  

โครงการประเมินผล TIMSS เปนโครงการประเมินผลของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
International Association for Educational Assessment (IAEA) หรือที่รูจักกันดีในนามของ IEA  
หลักการของ TIMSS แตกตางจากของ PISA ตรงที่ในขณะที่ PISA เนนดูศักยภาพของความเปนประชากร
ในอนาคต แต TIMSS เนนใหความสําคัญชัดเจนกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันในโรงเรียน 

IEA ไดดําเนินการประเมินผลในระดับนานาชาติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของ
ประเทศตางๆ ในหลายวิชา เชน ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
โดยปกติ IEA มีรอบการประเมินผลคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรประมาณ 10 ปตอคร้ัง ในรอบแรกๆ 
ของการประเมิน กลุมประชากรของ TIMSS  มีทั้งสามระดับ คือ ประดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ครั้งแรก ไดดําเนินการศึกษาในระดับนานาชาติการศึกษา (First International Science Study หรือ 
FISS) เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2513 คร้ังนั้นเปนเพียงการสํารวจเบื้องตน   

ครั้งที่สอง เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน (Second International 
Science Study) เรียกโดยวา SISS  ซึ่งเริ่มตนเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2527 และวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ประเทศไทยไดเขารวมโครงการครั้งที่ 2 นี้ ซึ่งนับเปนการเขารวมการประเมินผล
นานาชาติคร้ังแรก หลังจากที่ประกาศใชหลักสูตรวิทยาศาสตรที่ สสวท. ผลิตขึ้น เปนตนมา  

ครั้งที่ 3 เรียกวา TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) หรือ TIMSS 1995 
ศึกษาเสร็จส้ินในป พ.ศ. 2538  และทําการศึกษาซ้ําอีกครั้งในป พ.ศ. 2542   และวิเคราะหขอมูลเสรจ็ใน
ปลายป พ.ศ. 2543 เรียกวา TIMSS-Replication (TIMSS-R) หรือ TIMSS-1999 

TIMSS Trends หลังจากการประเมินผลครั้งที่สาม TIMSS เปลี่ยนเปาหมายเปนการศึกษาแนวโนมของ
คุณภาพการศึกษา และเปลี่ยนชื่อโครงการเปน Trends in International Mathematics and Science 
Study และยังคงใชชื่อโครงการวา TIMSS หรือบางทีเรียก TIMSS Trends และเปลี่ยนกลุมประชากรเปน
ระดับประถมศึกษา (ชั้นปที่ 4) และมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นปที่ 8)  โครงการ TIMSS Trends คร้ังแรกเริ่ม
ในป ค.ศ. 2003 จึงเรียกโครงการนี้วา TIMSS 2003 และรอบถัดมา คือ TIMSS 2007 กรอบโครงสราง
การประเมินผลของ TIMSS จํากัดการประเมินไวสองดาน คือ การประเมินเชิงสาระเนื้อหา (Content 
domain) และเชิงการคิดหรือการใชสติปญญา (Cognitive domain)  
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กรอบโครงสรางการประเมินผลและตัวอยางขอสอบของ TIMSS ในเอกสารเลมนี้ จะจํากัดอยูเฉพาะ 
TIMSS 2003 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น 
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สวนที่ 1: การประเมินผลการรูวิทยาศาสตร           
ตามแนวของ PISA 

 

 
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาของทุกระบบ คือ การเตรียมตัวนักเรียนใหมีความพรอมเพียงพอ
สําหรับอนาคต ใหสามารถใชความรูในชีวิตจริง ใหสามารถคิดได ทําได และแกปญหาได จึงจําเปนตอง
มีการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนวาสามารถใชความรูและทักษะในชีวิตจริงหรือไม นักเรียนสามารถ
ใชเหตุใชผลหรือประจักษพยานที่พบในชีวิตจริงเปนฐานของการคิด การตัดสินประเด็นปญหาที่พบใน
ชีวิตจริงหรือไม ประเด็นตางๆ เหลานี้ทําใหตองการใหมีการวัดและประเมินผลที่สามารถใหคําตอบตาม
วัตถุประสงคดังกลาว นอกจากนี้ยังตองการการประเมินผลมีความหมายมากกวาการทดสอบและการให
ระดับคะแนน นั่นคือใหมีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน  
 
 
หลักในการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ หลักในการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ PPIISSAA  22000066      

แนวคิดของการประเมินการรูเร่ืองวิทยาศาสตรของ PISA 2006 มีหลักการบนพื้นฐานวาประชาชนพลเมือง
ที่ตองใชชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปน ตองรูอะไร และสามารถทํา
อะไรได ในสถานการณที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประชาชนควรใหความสําคัญ
กับเรื่องอะไร  

 ประชาชนควรรูอะไร เปนเรื่องที่ตอบไดตรงไปตรงมา นั่นคือ ความรูวิทยาศาสตรสําหรับ
ประชาชน ซึ่งตองเปนความรูที่ “ใชได” ในบริบทที่คนปกติทั่วไปมักจะตองประสบในชีวิตจริง 
นอกจากนั้น ยังตองรูกระบวนการ วิทยาศาสตร และมีความรูเร่ืองความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ประชาชนควรทําอะไรไดบางที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ส่ิงที่คนเราตองทําอยูเสมอ
คือการลงความเห็นหรือสรุปจากสาระหรือขอมูลที่ไดรับ ตองประเมินคําบอกเลาหรือคํากลาวอาง
บนพื้นฐานของประจักษพยาน  ตองรูจักแยกแยะระหวางความคิดเห็นกับขอความที่มีขอมลูหรือ
ประจักษพยานสนับสนุน แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาวิทยาศาสตรจะปฏิเสธการมีจินตนาการ 
และความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ทําใหมนุษยมีความเขาใจโลกเพิ่มข้ึน ส่ิงเหลานี้ 
PISA เรียกวา “สมรรถนะทางวิทยาศาสตร” ซึ่งสามารถนิยามไดส้ันๆ วาคือความสามารถ  
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o ระบุบอกประเด็นทางวิทยาศาสตร  
o อธิบายปรากฏการณในเชงิวิทยาศาสตร และ 
o ใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร ไดดีเพียงใด 

 ประชาชนควรตองใหความสําคัญกับอะไร คําตอบคือใหความสําคัญกับส่ิงที่มีบทบาทและ
มีสวนรวมสรางสังคมวิทยาศาสตร และสิ่งที่ใหความสําคัญในบริบทของการดําเนินชีวิตสวนตัว 
ในบริบทสังคม และในบริบทของโลกโดยรวม หรือถาจะพูดสั้นๆ นักเรียนควรมีความสนใจ
ในวิทยาศาสตร สนับสนุนสงเสริมการใชกระบวนการวิทยาศาสตร และแสดงความ
รับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การประเมินของ PISA ไมเนนความรูวิทยาศาสตรที่นักเรียนเรียนตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน แต PISA 
เลือกประเมินการรูเร่ืองทางวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เพราะตองการใหความสําคัญกับศักยภาพ
ของนักเรียน การใชวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนวัยจบการศึกษา
ภาคบังคับจะสามารถเปนประชาชนที่รับรูประเด็นปญหา รับสาระ ขอมูล ขาวสาร และสามารถตอบสนอง
อยางไร อีกทั้งเปนผูบริโภคที่ฉลาดเพียงใด พลเมืองของทุกชาติในปจจุบันจะตองเผชิญกับภารกิจที่ตอง
ใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร เปนตนวาทุกวันนี้ประชาชนถูกโหมดวยประเด็นปญหาตางๆ  เปนตนวา 
เร่ืองของกาซเรือนกระจกกับโลกรอน การเพิ่มข้ึนของประชากรกับการลดลงของอาหาร ปาไม ชีวิตชนบท
ที่สูญหายไป นอกจากนี้ประชาชนยังตองอานสิ่งตางๆ เปนตนวา เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับดินฟาอากาศ 
เศรษฐกิจ การแพทย การกีฬา ฯลฯ  
 
 
กรอบโครงสรางการประเมินกกรอบโครงสรางการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ ารรูเรื่องวิทยาศาสตรของ               
PPIISSAA  22000066  

ในการวางกรอบโครงสรางการประเมินผล คณะผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรของ PISA ไดต้ังคําถาม
พื้นฐานของการประเมิน ไดแก  

 บริบทใด ที่ควรจะประเมินเยาวชนอายุ 15 ป  
 สมรรถนะอะไรบาง ที่ควรจะคาดหวังวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะมี 
 ความรูอะไรที่ควรจะคาดหวังวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะสามารถแสดงออกมาวารู 
 เจตคติใดบางที่ควรคาดหวังไดวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะแสดงออกใหเห็นได  
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ดังนั้นเพื่อจุดประสงคในการประเมินผล นิยามของการรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ของ PISA 
2006 เนนองคประกอบของการประเมินผลสี่สวนที่ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดแก การประเมิน
ในสวนของ  

1) บริบทของวิทยาศาสตร ไดแก สถานการณในชีวิตที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2) ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยสองสวน ไดแก “ความรูวิทยาศาสตร” คือ ความรูใน

เร่ืองโลกธรรมชาติ และ “ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร” คือ ความรูในวิธีการหรือกระบวนการ
หาความรูทางวิทยาศาสตร 

3) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึงการใชความรูวิทยาศาสตรในสามดานหลักๆ ไดแก 
 การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identifying Scientific Issues)  
 การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena Scientifically)  
 การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence) 

4) เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ไดแก การแสดงการตอบสนองตอวิทยาศาสตรดวยความสนใจ 
สนับสนุนการสืบหาความรูวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงตางๆ เชน ในประเด็น
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
แตละองคประกอบมีความสมัพันธซึ่งกันและกัน ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2  กรอบโครงสรางที่ใชในการสรางและวิเคราะหขอสอบวิทยาศาสตรใน PISA 2006 

 ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร  
 อธิบายปรากฏการณในเชิง
วิทยาศาสตร  

 ใชประจักษพยานทาง
วิทยาศาสตร  

สถานการณในชีวิต
ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

 ความรูวิทยาศาสตร  
 ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร   

 สนใจ   
 สนับสนุน  
 มีความรับผิดชอบ   

เจตคติ 

บริบท                            สมรรถนะ                                    ความรู 
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บริบทหรอืสถานการณสําหรับการบริบทหรอืสถานการณสําหรับการใชความรูวิทยาศาสใชความรูวิทยาศาสตรตร  

เนื่องจากความรูไมไดเกิดขึ้นโดยตัวของความรูเองโดดๆ โดยลําพัง แตเกิดขึ้นตามสถานการณหรือบริบท 
ดังเชน สถานการณจากสิ่งที่เปนประเด็นรอนที่สงผลกระทบตอบุคคล ตอสุขภาพ ตอสังคมวัฒนธรรม 
หรือตอชีวิตมนุษยในโลก วิทยาศาสตรที่เปนขาวในสื่อ หรือวิทยาศาสตรที่จะมีผลกระทบสืบเนื่องตอไป
ในอนาคต เปนตน  

การประเมินผลจึงจะอยูในสถานการณ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโลกของนักเรียนที่ภารกิจการประเมินผลหรือ
คําถามนั้นเกิดขึ้น  คําถามของ PISA 2006 จะไมจํากัดอยูเฉพาะสถานการณในโรงเรียนเทานั้น แตจะ
เปนสถานการณที่อาจจะเกี่ยวของในระดับสวนบุคคล เชน ตัวเองกับครอบครัว ในระดับชุมชน (สังคม) 
จนกระทั่งสถานการณในระดับโลก (global) แมกระทั่งคําถามทางประวัติศาสตร ซึ่งเขาใจไดดวย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรก็สามารถนํามาถามได  
 

กรอบ 1  สถานการณ (บริบท) ทางวิทยาศาสตร 

บริบท ระดับสวนตัว 
(ตัวเอง ครอบครัว เพื่อน) 

ระดับชุมชน  
(สังคม) 

ระดับโลก 

สุขภาพ สุขภาพ  อุบัติเหตุ 
โภชนาการ 

ควบคุมโรค  สุขภาพชุมชน  
การเลือกอาหาร 

โรคระบาด  การระบาด
ขามประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชวัสดุ  พลังงาน การรักษาจํานวนประชากร  
คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  
การผลิตและการกระจาย
อาหาร  การหาพลังงาน 

ทรัพยากรที่เกิดใหมไดและ
ไมได  ระบบของธรรมชาติ  
การเพิ่มประชากร  

คุณภาพส่ิงแวดลอม พฤติกรรมเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม  

การกระจายประชากร   
การทิ้งขยะ  ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  อากาศใน
ทองถิ่น 

ความหลากหลายทาง
ชีววิทยา  ความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ  การเกิดและ
การสูญเสียผิวดิน  

อันตราย พิษภัย อันตรายจากธรรมชาติ 
และคนทําขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงแบบ
กะทันหัน (แผนดินไหว 
คล่ืนยักษ พายุ)            
การเปลี่ยนแปลงชาๆ (การ
กัดเซาะ การตกตะกอน)  

การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ  
ผลกระทบของสงคราม 
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กรอบ 1  สถานการณ (บริบท) ทางวิทยาศาสตร 

บริบท ระดับสวนตัว 
(ตัวเอง ครอบครัว เพื่อน) 

ระดับชุมชน  
(สังคม) 

ระดับโลก 

โลกของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ความสนใจ  การอธิบาย
ปรากฏการณ  งานอดิเรกที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร    
การกีฬาและการพักผอน  
ดนตรีและเทคโนโลยีสวนตัว 

วัสดุใหมๆ  เครื่องมือและ
กระบวนการใหม          
การดัดแปลงพันธุกรรม  
เทคโนโลยีอาวุธ           
การคมนาคมขนสง 

การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต  
การสํารวจอวกาศ        
การเกิดจักรวาล 

 
 
สมรรถนะสมรรถนะทางวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตร    

จะตองมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร (Science competencies)  PISA 2006 ใหความสําคัญกับการ
ประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งรวมกลุมสมรรถนะหลักๆ ไดสามกลุม ไดแก สมรรถนะในการ
ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identify Scientific Issues ซึ่งการวิเคราะหขอมูลตอไปจะเรียก ISI) การ
อธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explaining Phenomena Scientifically ตอไปจะเรียก EPS) 
การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence ตอไปจะเรียก USE) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  
 

กรอบ 2  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร 

การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร 
 รูวาประเด็นปญหาหรือคําถามใดสามารถตรวจสอบไดดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร 
 ระบุไดวาจะตองใชหลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลใดในการสํารวจตรวจสอบ (รูคําสําคัญ
สําหรับการคนควา)  

 รูลักษณะสําคญัของการสํารวจตรวจสอบทางวทิยาศาสตร  

การอธิบายปรากฏการณในเชิงวทิยาศาสตร  
 ใชความรูวทิยาศาสตร สรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผลและสอดคลองกับประจักษพยาน 
 บรรยายหรือตีความปรากฏการณและพยากรณการเปลีย่นแปลงในเชงิวทิยาศาสตร  
 ระบุบอกไดวาคําบอกเลา บรรยาย คําอธบิาย และการพยากรณใดทีส่มเหตุสมผล 
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กรอบ 2  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร 

การใชประจกัษพยานทางวิทยาศาสตร 
 ตีความหลกัฐานประจกัษพยานหรือขอมลูทางวทิยาศาสตรลงขอสรุป และสื่อสารขอสรุป 
 ระบุขอตกลงเบื้องตน ประจกัษพยาน (หลกัฐาน) ที่อยูเบือ้งหลงัขอสรุป  
 แสดงใหเหน็วาเขาใจแนวคดิและหลักการทางวิทยาศาสตร ดวยการนําวิทยาศาสตรไปใชใน
สถานการณหรือบริบทตางๆ 

 สะทอนถึงนัยของการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสังคม  

 
การประเมนิสมรรถนะทางวทิยาศาสตร ตองการประเมนินกัเรียนในความสามารถตอไปนี้  
 
1) การระบุประเด็นทางวทิยาศาสตร  

 รูวาประเด็นปญหาหรือคาํถามใด ตรวจสอบไดทางวิทยาศาสตร  
คําถามการประเมินสมรรถนะนี้ตองการใหนักเรียนแยกแยะปญหา/คําถามที่เปนประเด็นทาง
วิทยาศาสตรออกจากปญหาประเภทอื่นๆ ที่ไมเปนวิทยาศาสตร สมรรถนะนี้ตองการใหนักเรียน
ระบุวาคําถามใดสามารถตอบไดดวยการทดสอบทางวิทยาศาสตร หรือคําถามใดที่สํารวจ
ตรวจสอบไมไดดวยการทดสอบทางวิทยาศาสตร นักเรียนอาจเสนอแนะวิธีการที่จะใชหาคําตอบ
ตอปญหาที่มีอยู 

 บอกคําสําคัญสําหรับคนควา 
ในการที่จะรูวาคําถามใดตรวจสอบไดทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองสามารถบอกคําสําคัญ
สําหรับคนควาและหาเครื่องมือสําหรับตรวจสอบได นั่นคือจะตองระบุไดวาจะตองใชสาระ 
ขอมูล หลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลใดในการสํารวจตรวจสอบ สมรรถนะนีต้องการ
ใหนักเรียนตอบวาในคําถาม / ปญหาที่กําหนดใหนั้น นักเรียนจําเปนตองรูสาระใดบาง ใชขอมูล
ใด หรือตองหาประจักษพยานหรือหลักฐานใด เพื่อที่จะไดออกแบบวางแผนที่จะเก็บขอมูลไดถูก  

 รูลักษณะสําคัญของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร   
การแสดงความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองรูลักษณะที่สําคัญ
ของการตรวจสอบ เชน รูวาการทดสอบที่เที่ยงตรงตองทําอยางไร จะตองเปรียบเทียบอะไร 
ควบคุมตัวแปรใด และเปลี่ยนแปลงตัวแปรใด จะตองคนควาสาระ และขอมูลอะไรเพิ่มเติมอีก 
และจะตองทําอะไร อยางไรจึงจะเกบ็ขอมูลที่ตองการได  
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2) การอธิบายปรากฏการณในเชงิวิทยาศาสตร 
นักเรียนแสดงสมรรถนะนี้โดยการใชความรูวิทยาศาสตรที่สมเหตุสมผลกับสถานการณหนึ่งๆ สมรรถนะนี้
รวมถึงการบรรยาย และการตีความปรากฏการณ และคาดการณหรือพยากรณการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น การประเมินจะรวมถึงการใหนักเรียนระบุวา คําบรรยาย คําอธิบายใดสมเหตุสมผลหรือไม อยางไร 
คําคาดการณจะเปนไปไดหรือไมดวยเหตุผลอะไรเปนตน เชน ในสถานการณที่มีคดีฆาตกรรม และมีการ
ตรวจ DNA เกิดขึ้น ใหนักเรียนใชความรูวิทยาศาสตร มาระบุวาคําบรรยายเกี่ยวกับ DNA ขอใดบรรยายได
เหมาะสม เปนตน 
 
3) การใชประจักษพยานทางวทิยาศาสตร  

สมรรถนะนี้ตองการใหนักเรียนรูความหมายและความสําคัญของการคนควาทางวิทยาศาสตร และ
นํามาใชเปนพื้นฐานของการคิด การบอกเลา และการสื่อสาร โดยการแสดงวามีความรูและทักษะตอไปนี้  

 รูวาจะตองใชประจักษพยาน แสดงวามีความเขาใจวาจะตองมีขอมูล หลักฐานใดจากการ
คนควา การเก็บขอมูล รองรับหรือเปนพื้นฐานสําคัญของการบอกกลาว การกลาวอาง ขอสรุป 
หรือการพยากรณ หรือคาดการณลวงหนา 

 สรางขอสรุปที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของประจักษพยาน ขอมูล หรือประเมินขอสรุปที่ผูอ่ืน
สรางขึ้นวาสอดคลองกับประจักษพยานที่มีหรือไม คําถามประเภทนี้อาจใหนักเรียนวิเคราะห
วิจารณขอสรุปที่ยกมาให โดยใหวิเคราะหวา การสรุปนั้นไดสรุปออกมาจากขอมูลที่กําหนดให
หรือไม หรืออาจจะใหขอมูลหรือประจักษพยานมาแลว ใหนักเรียนเปนผูลงขอสรุปจากขอมูล หรือ
ประจักษพยานที่มี หรืออาจจะใหนักเรียนใชเหตุผลวิเคราะห วิจารณขอสรุปทั้งในทางเห็นดวย
และไมเห็นดวย 

 สื่อสารขอสรปุ การสื่อสารขอมูลเฉพาะ หรือขอสรุปจากประจักษพยานและขอมูลจะเกี่ยวของ
กับการสรางคาํอธิบายและขอโตแยงจากสถานการณและขอมูลที่กาํหนดให โดยสื่อสารออกมา
อยางชัดเจนใหผูรับขาวสารเขาใจได 

 การแสดงออกวามีความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร ในขอนี้จะวัดวา นักเรียนแสดงวา
มีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร โดยการนําแนวคิด (Concept) นั้นๆ ไปใชไดในสถานการณ
ที่กําหนดให โดยมีการอธิบายถึงความสัมพันธหรือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะให
นักเรียนคาดการณวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบางถามีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรบางอยาง หรือใหชี้บอกวา
ตัวแปรหรือปจจัยใดมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดผลตามที่กําหนดให โดยใหนําแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
(ที่ไมไดกําหนดให) มาใชในการบอกนั้นๆ   
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ขอสอบการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรมีหลายแบบ เชน อาจใหนักเรียนเลือกขอสรุปที่สมเหตุ 
สมผลกับประจักษพยานหรือขอมูลจากตัวเลือกที่มีให อาจใหนักเรียนบอกเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคาน
การลงขอสรุปหนึ่งที่ไดมาจากกระบวนการหนึ่งๆ อาจใหนักเรียนอธิบายหรือใหเหตผุลวากระบวนการนัน้
ควรนํามาสูขอสรุปนั้นหรือไม อยางไร ใหคิดแบบวิพากษวิจารณวาขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ที่
กําหนดไวสําหรับการศึกษานั้น แลวนําไปสูขอสรุปนั้นๆ เหมาะสมหรือไมอยางไร 
 
 
ความรูทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร ::  แนวคิดและเนื้อหาแนวคิดและเนื้อหา  

ความรูทางวิทยาศาสตรในนามของ PISA ประกอบดวย ความรูวิทยาศาสตรและความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ 3  ความรูวิทยาศาสตรตามนิยามของ PISA 

เนื่องจากในปจจุบันคําวา วิทยาศาสตร ไดรับการยอมรับวามีสองสถานะ ไดแก วิทยาศาสตร
คือองคความรู (Science as a body of knowledge) และวิทยาศาสตรคือกระบวนการ
เสาะแสวงหาความรู (Science as enquiry)  

ในนิยามของ PISA คําวา “ความรูทางวิทยาศาสตร” จึงใชในความหมายของความรูทั้งสองแบบ 
โดยเรียกวา “ความรูวิทยาศาสตร” และ “ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร” ความรูวิทยาศาสตร
หมายถึง องคความรูซึ่งเปนความรูของโลกธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ฯลฯ สวน
ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูในวิธีการหรือกระบวนการหาความรูทาง
วิทยาศาสตร หรือวิถีทางที่นําไปสูเปาหมายของการไดมาซึ่งความรู (วิถีทางในที่นี้คือ
กระบวนการสืบแสวงหา สวนเปาหมายคือการอธิบายและลงขอสรุป) 
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ความรูวิทยาศาสตร : แนวคิดและเนื้อหา 

PISA เลือกเนนเฉพาะแนวคิดและสาระเนื้อหาที่ใชได (Relevant) สําหรับการใชชีวิตในอนาคตที่มีสวนชวย
ใหเขาใจโลกที่อยูในแงมุมเชิงวิทยาศาสตร โดยเนนความชัดเจนที่ตองใชไดกับชีวิตจริง ตองใชไดกับวันนี้
และในทศวรรษตอๆ ไป และตองเหมาะสมกับนักเรียนอายุ 15 ป ดวย นอกจากนั้นเกณฑในการเลือก
เนื้อหาสําหรับการประเมินของ PISA จะไมเนนความรูความจําในเนื้อหาหรือแนวคิด การใหคําจํากัดความ 
ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร แตเนื้อหาที่ครอบคลุม ไดแก   

• วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม (Science in earth and environment) หรือเรียกรวมวา
ความรูเกีย่วกบัโลกธรรมชาติ (Knowledge of natural world) 

• วิทยาศาสตรในชีวิตและสขุภาพ (Science in life and health) และ 
• วิทยาศาสตรในเทคโนโลยี (Science in Technology)  

วิทยาศาสตรทั้งสามดานนี้เปนเรื่องที่อยูและพบเห็นในชีวิตจริงของประชาชนคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งเปนวิถี
ปกติของชีวิตในสังคมปจจุบันและอนาคต ประชาชนที่ไดรับขาวสารก็ตองมีความเขาใจพื้นฐานเพียงพอ 
ที่จะรับขาวสารสาระจากสื่อ และควรมีกระบวนการที่จะยอย วิเคราะห และตัดสินใจสําหรับประเด็น
หรือขาวนั้นๆ ดังนั้น จึงใชเนื้อหาสาระทั้งสามดานนี้เปนตัวเดินเรื่องเพื่อการปลูกฝงกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน  
 

กรอบ 4  ความรูวิทยาศาสตรที่ครอบคลุมใน PISA 2006 

ระบบทางกายภาพ (Physical Systems) 
 โครงสรางของสสาร (เชน อนุภาค พันธะ) 
 สมบัติของสสาร (เชน การเปลี่ยนสถานะ การนําความรอน และการนําไฟฟา) 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (เชน ปฏิกิริยา การถายโอนพลังงาน กรด/เบส) 
 การเคลื่อนที่และแรง (เชน ความเร็ว ความเสียดทาน) 
 พลังงานและการถายโอน (เชน คลื่นแสงและวิทยุ คลื่นเสียง)  

ระบบสิ่งมีชีวิต (Living Systems)  
 เซลล (เชน โครงสรางและหนาที่ DNA พืชและสัตว)  
 มนุษย (เชน สุขภาพ โภชนาการ ระบบยอยๆ ในรางกาย [เชน การยอย การหายใจ      
การไหลเวียนเลือด การขับถาย และความสัมพันธของระบบ] โรคภัย การสืบพันธุ)  
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กรอบ 4  ความรูวิทยาศาสตรที่ครอบคลุมใน PISA 2006 

ระบบของโลกและอวกาศ (Earth and Space systems) 
 โครงสราง (เชน ผิวโลก บรรยากาศ พื้นน้าํ) 
 พลังงานในโลก (เชน แหลงพลังงาน ดินฟาอากาศของโลก) 
 การเปลี่ยนแปลงในโลก (เชน การเกิดชั้นดินระบบทางเคมีในพื้นโลก แรงที่สรางและ
ทําลายโลก)  

 ประวัติศาสตรของโลก (เชน ฟอสซิล การเริ่มตน และวิวัฒนาการ) 
 โลกในอวกาศ (เชน การโนมถวง ระบบสุริยะ)  

ระบบเทคโนโลยี (Technology Systems) 
 บทบาทของเทคโนโลยีที่มีวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน  
 ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (เชน สวนดี คาใชจาย ความเสี่ยง การแลกเปลี่ยน)  
 หลักการที่สําคัญ (เชน นวัตกรรม ขอจํากัดของเทคโนโลยี การประดิษฐ การแกปญหา)   

 
 
 
ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร (Knowledge about science) คือ ความรูในเชิงกระบวนการ ประกอบดวย 
กระบวนการคนควาหาความรูเชิงวิทยาศาสตร (Scientific enquiry) ซึ่งจุดเนนอยูที่กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และสวนที่สองซึ่งสัมพันธกับกระบวนการสวนแรกคือการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific explanation)  
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กรอบ 5  ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

การหาความรูเชิงวทิยาศาสตร ประกอบดวย  

 จุดเริ่มตน (เชน ความอยากรูอยากศึกษา การตั้งคําถามทางวทิยาศาสตร) 
 จุดมุงหมาย ตองการทําอะไร (เชน ตองการหาหลกัฐานเพื่อตอบคําถามทางวทิยาศาสตร 
ความคิดในปจจุบัน/ตัวแบบ/ทฤษฎี/การสืบหา) 

 การทดลอง (คําถามที่ตางกนันาํไปสูการสาํรวจตรวจสอบ การออกแบบที่ตางกัน) 
 ลักษณะของขอมูลที่ตองการ (เชน เชิงปริมาณ [การวัด]  เชิงคุณภาพ [การสังเกต]) 
 การวัด (เชน ความไมแนนอน การวัดซ้าํ ความแปรผัน การประมาณความถูกตองของ
อุปกรณและกระบวนการ) 

 ลักษณะของผล (เชน ผลจากการวัดตรงๆ ผลที่ไดขณะนัน้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได      
ผลที่ตรวจสอบได การแกไขดวยตนเอง) 

การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร (ประกอบดวย) 
 แบบ (ของคําอธิบาย) (เชน สมมติฐาน ทฤษฎี กฎ) 
 การสราง (เชน การเสนอขอมูล บทบาทของความรูปจจบัุนกับประจกัษพยานใหม        
การสรางสรรคและจินตนาการ) 

 กฎ (เชน กฎคงที ่สมเหตุสมผล มีประจักษพยานรองรับ) 
 ผลที่เกิดขึ้น (เชน สรางความรูใหม วิธีการใหม เทคโนโลยีใหม นาํไปสูคําถามใหมและ  
การสํารวจตรวจสอบใหม) 

 
 
ตัวอยาง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ตัวอยางคําถามเรื่องนมโรงเรียน เปนการใชความรูในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและเปนคําถามความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรในดานการหาความรูเชิงวิทยาศาสตร คําถามแรกเปนการใหนักเรียนบอกจุดประสงคของ
การศึกษาสมรรถนะ-การระบุประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตร คําถามที่สองก็เปนสมรรถนะการระบุ
ประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน 
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นมโรงเรียน 

ในป ค.ศ. 1930 ไดมีการศึกษาทดลองครั้งใหญในโรงเรียนตางๆ ในทองที่หนึ่งของสก็อตแลนด ในชวง
เวลาสี่เดือน นักเรียนบางคนไดรับนมฟรีและบางคนไมไดรับ ครูใหญเปนผูคัดเลือกวานักเรียนคนใดไดรับนม 
การศึกษาทําดังนี้ 

• นักเรียน 5,000 คน ไดรับนมไมพาสเจอรไรสปริมาณหนึ่งทุกวันที่เรียน 

• นักเรียนอีก 5,000 คน ไดรับนมพาสเจอรไรส ปริมาณเทากันทุกวนัที่เรียน  และ 

• นักเรียน 10,000 คนไมไดรับนมชนิดใดเลย 

ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของนักเรียนทั้ง 20,000 คน ทั้งเริ่มตนและจบการทดลอง 

คําถามที่ 1 : นมโรงเรียน  

ตอไปนี้เปนคําถามวิจัยสาํหรบัการศึกษาครั้งนีห้รือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” 
ในแตละคําถาม 

คําถาม ใช หรือ ไมใช 

จะตองทาํอะไรบางในการทาํนมพาสเจอรไรส ใช / ไมใช 

การดื่มนมเสริม จะมีผลอะไรกับเด็กนักเรียน ใช / ไมใช 

นมพาสเจอรไรสมีผลอะไรกับการเจริญเตบิโตของเด็ก ใช / ไมใช 

การอยูในทองที่ตางกันของสก็อตแลนดมีผลอะไรกับ
สุขภาพของเดก็ ใช / ไมใช 

 
การใหคะแนน  นมโรงเรยีน  

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทัง้สี่ขอ: ไมใช  ใช  ใช  ไมใช  ตามลาํดับ 
ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
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คําถามที่ 2: นมโรงเรียน 

โดยเฉลี่ย เด็กที่ไดรับนมในชวงที่ศึกษามีสวนสงูและน้าํหนกัเพิม่ข้ึนมากกวาเดก็ที่ไมไดรับนม 

ขอสรุปหนึ่งที่เปนไปไดจากการศึกษานี้ คือเด็กที่ด่ืมนมมากๆ จะเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กที่ด่ืมนมนอย 

เพื่อใหขอสรุปนี้มีความนาเชือ่ถือ จงบอกขอกําหนดหนึง่ขอที่ตองพจิารณากอนทาํการศึกษากบันกัเรียน 
ทั้งสองกลุมนี ้

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

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

การใหคะแนน  นมโรงเรียน  

คะแนนเต็ม  บอกขอกําหนดที่ชัดเจนทีสุ่ดที่วานักเรียนทั้งสองกลุมตองไมมีความแตกตางในแตละ
ดาน  เชน การกินอาหารที่บานของนักเรยีน  ระยะการเจริญเติบโต  
• นักเรียนทั้งสองกลุมจะตองกินอาหารที่เหมือนกันในเวลาอื่นๆ จึงทําใหขอสรุปนี้นาเชื่อถือได 
• นักเรียนทั้งสองกลุมนี้ตองถูกเลือกมาโดยการสุม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
เจตคติทางวิทยาศาสตรเจตคติทางวิทยาศาสตร  

เจตคติของคนมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหเกิดความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยทั่วๆ ไป หรือประเด็นที่เกี่ยวของกับตนเองโดยตรง เปาหมายหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตรคือการ
ทําใหนักเรียนพัฒนาเจตคติ ใหนักเรียนรูจักสงเสริม สนับสนุนวิทยาศาสตร ใหมีความรู และใชความรู
อยางเหมาะสม การประเมินการรูวิทยาศาสตรของ PISA 2006 ต้ังอยูบนความเชื่อที่วาการรูวิทยาศาสตร
ของคนตองมีเจตคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ ความเชื่อในตนเอง การใหคุณคา และแสดงออกดวยการ
กระทําในที่สุด   

PISA 2006 ประเมินเจตคตขิองนักเรียนในสามกลุมดวยกัน คือ  
 ความสนใจในวิทยาศาสตร  
 การสนับสนุนวิทยาศาสตร และ 
 ความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
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PISA ไมไดประเมินเจตคติของนักเรียนตอรายวิชาที่เรียนในโรงเรียน หรือตอครูผูสอน ผลของการประเมิน
สวนนี้อาจจะใหขอมูลที่เปนประโยชนที่จะบอกถึงการเลอืกเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนในอนาคตวา
จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง  
 

กรอบ 6  ขอบเขตการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความสนใจในวิทยาศาสตร 
 แสดงออกถึงความอยากรูอยากเห็นทางวิทยาศาสตร และเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 
 แสดงความตั้งใจที่จะหาความรู และทักษะวิทยาศาสตรเพิ่มเติม  
 แสดงความตั้งใจที่จะคนหาสาระ และแสดงความสนใจตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาอาชีพการงาน
ทางวทิยาศาสตร     

สนับสนุนการคนควาทางวิทยาศาสตร 
 ยอมรับความสําคัญของวทิยาศาสตรตางมุมมอง และขอโตแยงทางวทิยาศาสตร  
 สนับสนนุการใชความเปนจริง และการอธบิายที่สมเหตุสมผล 
 แสดงออกวาในการสรางขอสรุป มีกระบวนการและความเปนเหตุเปนผล (ตรรกะ)          
อยางระมัดระวัง 

ความรับผิดชอบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 แสดงออกความรับผิดชอบสวนบุคคลในอนัที่จะรักษาสิง่แวดลอมใหยัง่ยนื 
 แสดงความตระหนักถงึผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกระทาํของคน  
 แสดงความเตม็ใจที่จะมบีทบาทในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติ 

 
PISA 2006 ใชทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับเจตคติ แบบสอบถามใชเก็บ
ขอมูลดานความสนใจในวิทยาศาสตร การสนับสนุนการคนควาทางวิทยาศาสตร และความรับผิดชอบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแบบสอบถามยังใชเก็บขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ เปนตนวา ความ
ผูกพันกับวิทยาศาสตร ทัศนะของนักเรียนตอความสําคัญของวิทยาศาสตรตอชีวิตตนอง และตอสังคม
ในสวนรวม สวนขอสอบที่ข้ึนกับบริบทก็ใชตรวจสอบความรูสึกของนักเรียนในและนอกบริบท เพื่อตรวจดูวา
ความรูสึกของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือไมเมื่ออยูนอกบริบทหรือเมื่ออยูในตางบริบทจะแตกตางไป
หรือไมอยางไร และจะมีความสัมพันธกันอยางไรกับคะแนนการรูวิทยาศาสตร  
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รูปแบบรูปแบบของของขอสอบขอสอบ  

ขอสอบแตละหนวยประกอบดวยบริบทที่เปนสถานการณของขอสอบ ซึ่งอาจจะเปนในรูปของขอเขียน
ส้ันๆ หรือเนื้อความที่มีตาราง แผนภาพ หรือกราฟประกอบ และตัวขอสอบหรือคําถาม (ดังตัวอยางเรื่อง
มาลาเรีย และนมโรงเรียน) แตละหนวยขอสอบหรือคําถามอาจมีถึง 4 ขอ ที่ประเมินความรูวิทยาศาสตร
หรือความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเกือบทุกหนวยจะประเมินมากกวาหนึ่งสมรรถนะ และความรู
มากกวาหนึ่งอยาง  

แบบของขอสอบ มีสามแบบดวยกนัในสดัสวนดังนี้  
 ขอสอบที่มีตัวเลือกตอบ มีประมาณหนึ่งในสามของขอสอบทั้งหมด ใหนกัเรียนเลือกหนึ่ง
คําตอบจากสีตั่วเลือก   

 อีกหนึ่งในสามสวนมีทัง้สวนทีน่ักเรียนตองเขียนคาํตอบ อาจเปนเขียนตอบสั้นๆ หรือเลือกตอบ
เชิงซอน (Complex multiple-choice)  

 สวนที่สามเปนขอสอบแบบเปดที่ใหนักเรยีนสรางคําตอบอยางอิสระ (เชน ขอสอบนมโรงเรียน 
คําถามที่สอง) 

 
การตรวจใหคะแนน 

แมวาขอสอบปกติจะเปนการใหคะแนนอยางใดอยางหนึ่ง คือมีคะแนนกับไมมีคะแนน แตขอสอบประเภท
เลือกตอบเชิงซอน หรือตอบอิสระจะมีคะแนนบางสวน ใหดวยสําหรับการตอบที่มีสวนถูกบาง หรือ
มีการใชเหตุผลบางอยางที่สอดคลองกับคําอธิบาย แตไมถูกทั้งหมด คูมือการตรวจใหคะแนนขอสอบ
ประเภทนี้ จะแยกคําตอบของนักเรียนออกจากกันตามเกณฑที่ระบุไว สามอยางดวยกัน คือ คะแนนเต็ม 
คะแนนบางสวน และไมมีคะแนน  

การที่นักเรียนไดคะแนนเต็มบางครั้งอาจจะไมใชคําตอบที่ถูกตองสมบูรณตามเนื้อหาวิชาทีเดียว แต
นักเรียนไดแสดงวามีความรูและเขาใจ สามารถสรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผล แสดงสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตรที่แสดงออกวาเปนผูรูเร่ืองวิทยาศาสตรในระดับของเด็กอายุ 15 ป บางครั้งแมคําตอบอาจจะ
ไมเหมือนกัน ก็อาจมีคะแนนเต็มเทากัน ถานักเรียนสามารถแสดงออกใหเห็นวามีความเขาใจในเรื่องราว 
มีการใชเหตุผลไดสอดคลอง สวนคําตอบที่ความถูกตองที่ลดลง ก็จะไดคะแนนบางสวน  สวนคําตอบที่
ไมมีคะแนน เปนคําตอบที่ไมไดตอบคําถามที่โจทยตองการ ไมสมเหตุสมผล อาจตอบถูกแตไมมีคําอธิบาย
หรืออธิบายผิด ใหเหตุผลผิด หรือ บางครั้งดูเหมือนคําตอบถูก แตนักเรียนลอกขอความจากตัวคําถาม
มาตอบ พวกนี้จะไมมีคะแนนให  
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ในทางปฏิบัติจริงๆ การตรวจใหคะแนน PISA ไมไดใหเปนคะแนน แตใหเปนรหัสคะแนนเปนการตรวจที่
ใชวิธีใหรหัสคําตอบ โดยคูมือการใหรหัสคําตอบจะกําหนดรหัสใหเปนคะแนนเต็ม คะแนนบางสวน หรือ 
ไมมีคะแนน และทุกขอจะมีเกณฑการตอบและตัวอยางคําตอบที่จะไดรหัสในแตละกลุม แลวรหัสจะถูก
นําไปเปลี่ยนเปนคะแนนภายหลัง และขอสอบแตละขอก็อาจกําหนดรหัสตางกัน การใหรหัสสําหรับ
คะแนนเต็มหรือคะแนนบางสวนมีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะหการเรียนรูของนักเรียน หรือจุดออน
ที่ครูสามารถใหขอมูลกลับได เพราะบางครั้งนักเรียนอาจไดคะแนนเต็มเหมือนกัน แตใชเหตุผลตางกัน 
หรือไมไดคะแนนเหมือนกันแตผิดดวยเหตุผลตางกัน การใชรหัสคะแนนทําใหครูทราบวานักเรียนสวนใหญ
ผิดหรือถูกอยางไร 
 
 
สรุปสรุป  
ขอสอบของ PISA ใชทดสอบนักเรียนอายุ 15 ป คําถามในขอสอบ PISA ตลอดจนคําตอบที่ตองการ 
มีลักษณะแตกตางจากขอสอบที่นักเรียนเคยชิน เปนตนวาการเลือกตอบเชิงซอน การตอบแบบอิสระ 
การตรวจใหคะแนนก็มีวิธีการใหมๆ เปนตนวาคําถามที่ตองการคําตอบอิสระ นักเรียนอาจจะไดคะแนน
เต็มเหมือนกันแมวาคําตอบจะไมเหมือนกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลที่ใช   การประเมินผลแบบนี้เปนการ
ทดสอบวิธีคิด และใชเหตุผลประกอบคําตอบ ซึ่งจะเปนทักษะที่ตองใชในชีวิตจริงในอนาคต การมีขอสอบ
หลากหลายแบบ และตองการคําตอบที่นักเรียนตองใชความรูและทักษะมากกวาที่เคยทําแบบเดิมๆ 
ผลการประเมินจึงสามารถใหขอมูลปอนกลับใหนักเรียนรูวามีจุดออนจุดแข็งอยางไร และสามารถนํามา
ปรับปรุงจุดดอยของตัวเองได  

อยางไรก็ตาม ขอสอบแบบนี้เปนสิ่งที่นักเรียนไทยไมคุนเคย นักเรียนจึงทําคะแนนไดตํ่ามาก เมื่อเทียบกับ
นักเรียนในหลายประเทศที่นักเรียนเคยถูกฝกใหใชเหตุผล ใชการวิเคราะห และสามารถสรางคําตอบโดย
การเขียนดวยตนเองแทนการเลือกตอบ ควรจะไดรับการฝกฝนใหเคยชินกับการเขียนอธิบาย การใหเหตุผล 
การอางอิงหรือใชประจักษพยาน เพราะสิ่งนี้คือทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตและการอยูในสังคมอยางเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพ 
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ตัวอยางขอสอบวทิยาศาสตรของ PISA       
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10 

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

⎯→ 
ป ค.ศ.

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

คารบอนไดออกไซดท่ีถูก 

ปลอยออก (พันลานตันตอป) ↑ 

อุณหภูมิเฉล่ียของบรรยากาศ 

ของโลก ( oC)         ↑ 

15.4 
 
 
15.0 
 
 
14.6 

⎯→ 
ป ค.ศ 

ปรากฏการณเรอืนกระจก 
 
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 

ปรากฏการณเรอืนกระจก : เรือ่งจริง หรอื นวนยิาย? 

ส่ิงที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับส่ิงมีชีวิตบนโลกมาจากดวงอาทิตย 
ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานทีม่าถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ซึง่จะเกดิขึ้นหากโลกนี้ไมมีอากาศ 

พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไวบางสวน 
และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับน้ีบางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศ 

ผลที่เกิดขึ้นคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูน้ี   
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” 

ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20  

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพิ่มสูงข้ึนจริง หนังสือพมิพและวารสารตางๆ  มัก 
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภมูิเพิ่มข้ึนในศตวรรษที ่20 คือ การเพิ่มข้ึนของคารบอนไดออกไซด 

นักเรียนคนหน่ึงช่ืออัจฉริยะ  สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉล่ียของ
บรรยากาศของโลก และ ปรมิาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก 
เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมดุดังตอไปน้ี 
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อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปน้ีวา อุณหภูมิเฉล่ียของบรรยากาศของโลกที่สูงข้ึน เปนเพราะคารบอนไดออกไซดถูก
ปลอยออกมาสูโลกเพิ่มมากขึ้น 

 

คําถามที ่1 : ปรากฏการณเรอืนกระจก 

ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนบัสนุนการสรุปของอัจฉริยะ 

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

......................................................................................................................................................................  
 
คะแนนเตม็  

คําตอบอางถึงการเพิ่มของอุณหภมูิและคารบอนไดออกไซดที่
ปลอยออกมา(โดยเฉลี่ย)  เชน 

• ขณะที่มีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นอณุหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
• กราฟท้ัง 2 เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
• เพราะวากราฟท้ัง 2 เร่ิมสูงขึ้นในป ค.ศ. 1910 
• อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เมื่อมีการปลอยคารบอนไดออกไซด

ออกมา 
• เสนกราฟสูงขึ้นไปดวยกัน 
• ทุกๆ อยางเพิ่มขึ้น 

• ยิ่งมีการปลอยคารบอนไดออกไซดมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น
ไปดวย 

หรือ  คําตอบอางถึง (โดยทั่วไป) ความสัมพันธในเชิงบวก
ของอุณหภมูิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา  
เชน 
[หมายเหตุ : มุงจับคําเฉพาะที่นักเรียนใช เชน 
“ความสัมพันธดานบวก” “รูปรางคลายกัน” หรือ       
“มีสัดสวนโดยตรง” ถึงแมวาจะไมตรงกับคําตอบที่ใหมา
ขางลาง แตก็แสดงถึงความเขาใจในระดับท่ีพอจะให
คะแนนได] 

• ปริมาณของ CO2 และอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเปนสัดสวน
โดยตรง 

• ท้ังสองมีรูปทรงคลายกันแสดงวามีความสัมพันธ 

 

ไมมคีะแนน 

คําตอบที่อางถึงการเพิ่มข้ึนของอุณหภูม ิ(โดยเฉลี่ย) หรือการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพียงอยางใดอยางหน่ึง 

• อุณหภูมิสูงขึ้น 
• คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น 
• แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว    

หรอื  คําตอบที่อางถึงอุณหภูมิและการปลอย
คารบอนไดออกไซด โดยไมมีคําอธิบายธรรมชาติของ
ความสัมพันธใหกระจาง 

• การปลอยคารบอนไดออกไซด (กราฟ 1) มีผลตออุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้น (กราฟ 2) 

• คารบอนไดออกไซดเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหของอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มขึ้น 

หรือ คําตอบอื่นๆ เชน 
• คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูงกวาอุณหภูมิของ

โลกโดยเฉลี่ย (คําตอบไมถูกตอง เพราะตอบในเชิงท่ีวา
ปริมาณของ CO2 ท่ีปลอยออกมา และอุณหภูมิกําลังเพิ่ม
สูงขึ้น มากกวาท่ีจะตอบวาเพิ่มขึ้นท้ังสองอยาง) 

• การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดในหลายปท่ีผานมา 
เกิดขึ้นเนื่องจากอณุหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น 

• วิธีท่ีเสนกราฟลากสูงขึ้น 

• มีการเพิ่มขึ้น 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 69.32 
เกาหลี 63.86 
จีน-ฮองกง 75.40 
จีน-มาเกา 60.70 
จีน-ไทเป 65.47 
ไทย 21.74 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร 
ความรู :  การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร                 
              (ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ดานสิ่งแวดลอม 
สถานการณ  :  โลก 
ลกัษณะขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 
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คําถามที ่2 : ปรากฏการณเรอืนกระจก  

นักศึกษาอีกคนหนึ่งช่ือจินตนา ไมเห็นดวยกบัการสรุปของอัจฉรยิะ เธอเปรียบเทยีบกราฟทั้งสอง 
และบอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ  

จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนนุขอสรุปของอัจฉริยะ  พรอมทั้งอธบิายคําตอบ 
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

 

คะแนนเตม็   คะแนนบางสวน  

อางถึงสวนใดสวนหน่ึงของกราฟที่ไมไดเพิ่มหรือไมไดลดพรอมกัน 
และอธิบายคําตอบ 

• CO2 ในป 1900-1910 เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิในชวงเวลานั้น
ลดลง 

• คารบอนไดออกไซดในป 1980-1983 ลดลงแตอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
• อุณหภูมิในชวงป 1800 (1800-1899) คอนขางคงท่ี แตกราฟ

แรกเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
• อุณหภูมิระหวางป 1950 ถึงป 1980 ไมเพิ่มแตปริมาณ CO2 

เพิ่ม 
• อุณหภูมิตั้งแตป 1940 จนกระทั่งถึงป 1975 ไมเปล่ียนแปลง   

แตปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว 

• อุณหภูมิในป 1940 สูงกวาในป 1920 มาก เชนเดียวกันกับการ
ปลอยคารบอนไดออกไซด   

 
 
 
 

กลาวถึงชวงเวลาถูกตองแตไมใหคําอธิบาย เชน 
• ป 1930 - 1933 
• กอนป 1910 

กลาวถึงปใดปหน่ึงเทาน้ัน ไมใชชวงเวลาและให
คําอธิบายที่ยอมรับได 

• การปลอย CO2 ในป 1980 ลดลง แตอุณหภูมิยังคง
เพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางที่ไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ แต
กลาวถึงชวงเวลาผิด ควรมีส่ิงบอกถึงความผิดพลาด 
เชน ทําเครื่องหมายในกราฟที่แสดงพ้ืนที่คําตอบที่
ถูกตอง แตความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่แปลความหมาย
ออกมาเปนขอความ 

• อุณหภูมิระหวางป 1950 และป 1960 ลดลง และ
ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาเพิ่มขึ้น 

กลาวถึงความแตกตางของกราฟทัง้สอง โดยไมกลาวถึง
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ 

• ท่ีตําแหนงเดียวกันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแมวาการปลอย 
CO2 จะลดลง 

• การปลอย CO2 ในชวงแรกมีปริมาณเล็กนอย แต
อยางไรก็ตามอุณหภูมิก็ยังสูง 

• ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นในกราฟที่ 1 เร่ือยๆ กราฟท่ี 2 
ไมเพิ่มยังคงเทาเดิม [หมายเหตุ: มันคงท่ี “โดยภาพรวม”] 

• เพราะอุณหภูมิในตอนเริ่มตนยังคงสูง ในชวงท่ี
ปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามากๆ 

กลาวถึงความผิดปกติของกราฟใดกราฟหนึ่ง 
• ในชวงประมาณป 1910 ท่ีอุณหภูมิลดลง และเปนอยู

อยางนั้นระยะเวลาหนึ่ง 
• ในกราฟที่ 2 อุณหภูมิของบรรยากาศของโลกกอน   

ป 1910 ลดลง 

บงช้ีถึงกราฟที่แตกตางกัน แตใหคําอธิบายไมดี 
• ความรอนในชวงป 1940-1950 สูงมาก แตปริมาณ

คารบอนไดออกไซดต่ํามาก  

ใหคําอธบิายไมดี แตบงช้ีความแตกตางอยางเดนชัด 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู :  การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
               (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  โลก 
ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 54.35 
เกาหลี 49.24 
จีน-ฮองกง 52.93 
จีน-มาเกา 42.56 
จีน-ไทเป 51.86 
ไทย 12.35 
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คําถามที ่3 : ปรากฏการณเรอืนกระจก  

อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงขึ้น เปนผลมาจาก 
การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด  แตจินตนาคดิวาการสรุปของอจัฉริยะไมมีขอมลูพอ   
เธอบอกวา “กอนที่จะยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอืน่ๆ ที่อาจมีผลตอ 
ปรากฏการณเรือนกระจกตองมคีาคงที”่ 

จงบอกปจจัยที่จินตนากลาวถึงมา 1 อยาง 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

 
 

คะแนนเตม็  

อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพลังงาน/การแผรังสีที่มาจาก 
ดวงอาทิตย 

• ดวงอาทิตยอาจจะรอนขึ้น  และอาจเปนไปไดท่ีโลกกําลัง
เปล่ียนแปลงตําแหนง 

• พลังงานสะทอนกลับจากโลก [สันนิษฐานวา “โลก” นักเรียน
หมายถึง “พื้นดิน”] 
 

หรอื 

อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางธรรมชาติหรือ
มลภาวะที่อาจเกีย่วของ 

• ไอน้ําในอากาศ 
• เมฆ 
• เหตุการณ เชน ภูเขาไฟระเบิด 
• มลภาวะทางอากาศ (กาซ, เช้ือเพลิง) 
• ปริมาณของกาซจากไอเสีย 
• CFC 
• จํานวนรถยนต 
• โอโซน (ท่ีเปนองคประกอบของอากาศ) 

[หมายเหตุ: กรณีท่ีอางถึงการทําลายโอโซน/ชองโอโซน ไมไดคะแนน] 

ไมมคีะแนน 

บอกถึงสาเหตุที่ทาํใหความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น 

• การทําลายปาดิบฝน 
• ปริมาณของคารบอนไดออกไซดท่ี

ถูกปลอยออกมา 

• เช้ือเพลิงจากฟอสซิล 

อางถงึปจจัยกวางๆ ทีไ่มเฉพาะเจาะจง 
• ปุย 
• สเปรย 
• สภาพของดินฟาอากาศที่เปนมา 

ปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมถกูตองหรือคําตอบอื่นๆ 
• ปริมาณของออกซิเจน 
• ไนโตรเจน 
• รอยรั่วในชั้นโอโซนมีขนาดใหญขึ้น 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ดานสิ่งแวดลอม 

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 17.59 
เกาหลี 18.27 
จีน-ฮองกง 30.75 
จีน-มาเกา 21.46 
จีน-ไทเป 29.07 
ไทย 11.14 
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โคลนนิง่ 

จงอานบทความจากหนังสือพมิพ แลวตอบคาํถาม 

เครือ่งทาํสาํเนาสิ่งมชีวีติ 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

ถามีการเลือกยอดสัตวแหงป พ.ศ. 2540 ดอลลี  
จะตองไดรับตําแหนงน้ีอยางแนนอน ดอลลีเปนแกะ
สัญชาติสกอตที่เห็นในรูปขางลางน้ี  แตดอลลีไมใช
แกะธรรมดา ดอลล่ีเปนสําเนา (Clone) ของแกะ
อีกตัวหนึ่ง การโคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึง การ
ทําสําเนาจากตนฉบับ นักวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ
ในการสรางแกะ (ดอลลี) ใหเหมือนกับแกะที่เปน
ตนฉบับทุกอยาง  
 
นักวิทยาศาสตรชาวสกอตชื่อ  เอียน  วิลมุต 
เปนคนออกแบบเครื่องทําสําเนาแกะ เขานํา 
ช้ินสวนเล็กๆ จากตอมนํ้านมของแกะตัวเมียที่ 
โตเต็มที่แลว (แกะตัวที่ 1) จากชิ้นสวนเล็กๆ น้ี 

 
 
15 
 
   
     
 
 
20 
 
 
 
 

เขาแยกเอานิวเคลียสออก แลวก็ปลูกถายนิวเคลียสน้ี
ลงไปในเซลลไขของแกะตัวเมียอีกตัวหนึง่ (แกะตัวที่ 2)  
ที่แยกเอาสิ่งที่อาจเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของแกะ 
ตัวที่ 2 ออกแลว  จากนั้นจึงนําไขจากแกะตัวที่ 2 น้ี 
ไปปลูกถายลงในแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 3)  
แกะตัวที่ 3 ต้ังทองและคลอดลูกออกมาเปนดอลลี 
 
นักวิทยาศาสตรบางคนคิดวา  ภายใน 2-3 ปน้ี 
เปนไปไดที่จะมีการโคลนนิ่งมนุษย แตรัฐบาลหลาย
ประเทศไดตัดสินใจออกกฎหมายหามการทําโคลนนิง่
มนุษยแลว 

 
 

คําถามที ่1 : โคลนนิ่ง  

ดอลลีเหมือนกับแกะตัวใด 

1. แกะตัวที่ 1 
2. แกะตัวที่ 2 
3. แกะตัวที่ 3 
4. พอของดอลล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ (ระดบั 4) 
   ขอ 1. แกะตัวที่ 1 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :   บอก บรรยาย และพยากรณ              
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 

ความรู :  การควบคุมพันธุกรรม 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 71.66 
เกาหลี 68.19 
จีน-ฮองกง 71.66 
จีน-มาเกา 69.13 
ไทย 39.27 
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 คําถามที ่2 : โคลนนิ่ง  

ในบทความบรรทัดที่ 11 ที่กลาวถึงช้ินสวนของตอมน้ํานมที่ใช วาเปน “ช้ินสวนเลก็ๆ”   

จากการอานเรื่องทั้งหมด นักเรียนคิดวา “ช้ินสวนเล็กๆ” นั้น หมายถึงอะไร 

1. เซลล 
2. ยีน 
3. นิวเคลียสของเซลล 
4. โครโมโซมขอ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําถามที ่3 : โคลนนิ่ง 

ในประโยคสุดทายของบทความกลาววา  รัฐบาลหลายประเทศ 
ไดตัดสินใจออกกฎหมายหามการโคลนนิ่งมนษุยแลว 

ในตารางขางลางคือเหตุผลสองประการทีอ่าจเปนไปไดของการตดัสินใจนี ้

เหตุผลเหลานั้น เปนเหตุผลทางวทิยาศาสตรหรือไม 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  “เปน” หรือ “ไมเปน” ในแตละขอ 

เหตผุล เปนวทิยาศาสตรหรอืไม 

มนุษยจากการโคลนนิ่งอาจติดโรคตาง ๆ ไดงายกวามนุษยธรรมดา เปน / ไมเปน 

มนุษยไมควรแยงบทบาทของพระเจาผูสรางสิ่งมีชีวิต  เปน / ไมเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 1. เซลล 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  บอก บรรยาย และพยากรณ 
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 

ความรู :  รูปแบบและหนาที่ 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 43.52 
เกาหลี 33.13 
จีน-ฮองกง 53.47 
จีน-มาเกา 54.22 
ไทย 33.10 

คะแนนเตม็   
   ตอบถูกทั้งสองขอ:  เปน  ไมเปน  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :   เขาใจการสํารวจตรวจสอบ 
 ทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  การควบคุมพันธุกรรม 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 65.27 
เกาหลี 51.22 
จีน-ฮองกง 51.75 
จีน-มาเกา 48.37 
ไทย 60.64 
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กลางวนั 
 

จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคาํถาม  

กลางวนั ของวนัที ่22 มถินุายน 2545 

 
วันน้ี ขณะที่ทางซกีโลกเหนือฉลองวนัที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด   ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่ส้ันที่สุด  
 
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ 
ข้ึนเวลา 7:36 น.  และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ช่ัวโมง  กับ 32 นาที 
 
เปรียบเทียบวันน้ี กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทางซีก
โลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 22 ธนัวาคม ซึ่ง    
ดวงอาทิตย 
 

 
จะขึ้นในเวลา5:55 น.  และจะตกในเวลา 20:42 น. 
ทําใหมีกลางวัน 14 ช่ัวโมง กบั  47 นาที  
 
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นาย เปอรรี วลาโฮ 
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ และ
ซีกโลกใตน้ัน เกี่ยวของกับการทีโ่ลกเอียง 23 องศา 

 *เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูท่ีละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร 

 
คําถามที ่1 : กลางวัน  

ขอใดอธบิายถึงการเกิดกลางวนัและกลางคืนบนโลก 

1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง 
2. ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง 
3. แกนของโลกเอียง 
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ (ระดบั 4) 
   ขอ 1  โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :   บอก บรรยาย และพยากรณ 
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 

แนวเรือ่ง :  โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิง่แวดลอม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 56.48 
เกาหลี 63.12 
จีน-ฮองกง 43.65 
จีน-มาเกา 39.93 
ไทย 31.51 
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ชวงเสนศูนยสูตรทีไ่ดคะแนน 

10๐ 

23๐ 

45๐ 

 
รูปขางลางนี้  แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก 

 
 

 

 

 

 

 

 

คําถามที ่2 : กลางวัน  

สมมุติวาเปนวนัที่มีกลางวนัสั้นทีสุ่ดในเมลเบอรน   

จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป 
พรอมเขียนชื่อกาํกับคําตอบวาเปนสวนใดดวย 

 

 
 

ส่ิงสําคัญในการใหคะแนนขอน้ีมีดังน้ี 

1. วาดแกนของโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10๐ ถึง 45๐ จากแนวตั้ง ดังรูป 

 

 

 

 

     ไมไดคะแนน ถาอยูนอกชวง 10๐ ถึง 45๐  

 

 

2. บอกซีกโลกเหนือและซีกโลกใต  หรือบอกแคอยางใดอยางหน่ึงก็ได 

3. ใหคะแนนวาดเสนศูนยสูตรเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10๐ ถึง 45๐ เหนือแกนนอน ดังรูป 

อาจวาดเสนศูนยสูตรใหเปนวงรีหรอืเสนตรงก็ได 

 

 

 
 

ไมไดคะแนน  ถาวาดแลวอยูนอกชวง 10๐ - 45๐  จากแกนนอน 
 

ชวงแกนของโลกทีไ่ดคะแนน 10๐ 23๐ 
45๐ 

รปู:  ลาํแสงจากดวงอาทติย 

 

โลก 

แสงจาก 
ดวงอาทติย 
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คะแนนเตม็  

แผนผังพรอมเสนศูนยสูตรของโลกที่เอียงเขาหาดวงอาทิตยทํามุม
ระหวาง 10๐ และ 45๐ และแกนโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตยใน
ระดับแนวขนาน 10๐ และ 45๐  จากแนวตั้ง  และเขียนซีกโลก
เหนือและ/หรือซีกโลกใตถูกตอง (หรือใชสัญลักษณอ่ืนที่มี
ความหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพยีงซีกใดซีกหนึ่ง) 

 

คะแนนบางสวน 

แกนของโลกทีเ่อียงทาํมมุระหวาง 10๐ และ 45๐  โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือใชสัญลักษณอ่ืนที่มี
ความหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่งก็ได) แตมุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงไมไดอยูระหวาง 10๐ และ 45๐  
หรือไมเขียนเสนศูนยสูตร 

 

 

 

 

 
 
 
หรือ  เสนศูนยสูตรเอียงทํามมุระหวาง 10๐ และ 45๐ โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือมีเพียงหน่ึงสัญลักษณ, 
 ความหมายนัยอ่ืน)  แตมุมของแกนโลกไมไดเอียงทํามุมระหวาง 10๐ และ 45๐  หรอืไมเขียนแกนโลก 

 
 
 
  

 
 
 
 
หรือ มุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงทํามมุระหวาง 10o และ 45o และแกน
 โลกเอียงทํามมุระหวาง  10o และ 45o  แตซีกโลกเหนือและใต
 ไมไดทําสัญลักษณอยางถูกตองไว (ไมไดทําสัญลักษณไวที ่ซีกใด
 ซีกหนึ่ง, ความหมายนัยอ่ืนหรือไมไดบอกสัญลักษณทั้งสองซีก) 

 
 
 
 

แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 

แกนโลก แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 

แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 

แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 

แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 

A 

เสนศนูยสูตร 

แกนโลก 

เสนศนูยสตูร 
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เสนศนูยสตูร 

ไมมคีะแนน 

ทําสัญลักษณแสดงซีกโลกเหนือและใตถูกตอง (แมจะเพียง
ซีกเดียว, อีกซีกรูไดโดยนัย) เพียงอยางเดียวเทาน้ัน 

หรือ เขียนเสนศูนยสูตรเอียงระหวาง 10๐ และ 45๐ เพียง
สวนเดียวเทาน้ันที่ถูกตอง 

 

 
 
 

 

หรือ เขียนเสนแกนของโลกเอียงระหวาง 10๐ และ 45๐  

ถูกตองเพียงอยางเดียว 
หรือ ไมมีสวนใดเลยที่ถูกตอง หรือคําตอบอื่นๆ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :   บอก บรรยาย และพยากรณ 
 ปรากฏการณวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

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

แกนโลก 
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บนัทกึของแซมเมลไวส 
 
บทความที ่1 

กรกฎาคม 1846 สัปดาหหนาขาพเจาจะไปรับตําแหนง แพทยสูตินารีในหอ
ผูปวยที่1 ของคลินิกผดุงครรภในโรงพยาบาลกรุงเวียนนา  ขาพเจารูสึกตกใจ
เมื่อไดทราบเปอรเซ็นตของคนไขที่ตายในคลินิกนี ้ ในเดือนนีม้ีแมไมนอยกวา 
36 ราย  จาก 208 ราย ตายที่นี่ ทั้งหมดตายจากการเปนไขหลังคลอดแสดง
วาการใหกําเนดิบุตรมีอันตรายเทากับการเปนโรคปอดบวมขั้นรายแรง  

 
จากขอความในบันทึกของ อิกแนซ แซมเมลไวส 
(1818-1865) แสดงใหเห็นผลของการเปนไข    
หลังคลอด โรคจากการติดเชื้อที่ฆาผูหญิงจํานวน   
มากหลังการคลอดลูก แซมเมลไวสเก็บขอมูล   
เกี่ยวกับจํานวนคนที่ตายเพราะการเปนไขหลังคลอด
จากหอผูปวย 1 และ จากหอผูปวย 2 

(ดูแผนภาพประกอบ)    

 

แพทยซึ่งรวมทั้ง แซมเมลไวส รูสึกมืดมนเกี่ยวกับสาเหตุของโรคไขหลังคลอด  แซมเมลไวสบันทึกตอไปอีกวา 

 

“ธันวาคม 1846  ทําไมผูหญิงจํานวนมากมายตองตายดวยไขชนิดนี้หลังการ
คลอดลูกที่ไมมีปญหาอะไร  นับเปนศตวรรษมาแลวที่วิทยาศาสตรบอกเราวา  
มีโรคระบาดที่มองไมเห็นฆามารดาเหลานี้  สาเหตุอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ  อิทธิพลจากนอกโลก หรือภายในโลก  คือแผนดินไหว” 

 

ในปจจุบันน้ีมีคนไมมากนักที่เช่ือวาอิทธิพลนอกโลก หรือ แผนดินไหวจะเปนสาเหตุที่เปนไปไดของการเกิดไข แตในสมัยที่ 
แซมเมลไวสมีชีวิตอยู มีคนจํานวนมาก แมแตนักวิทยาศาสตรก็มีความเชื่อดังกลาว ปจจุบันเรารูวามันตองเกี่ยวกับความสะอาด 
แซมเมลไวส ทราบวาโรคไขหลังคลอดน้ี  ไมนาจะมีสาเหตุมาจากอาํนาจนอกโลกหรือแผนดินไหว  เขาชี้ใหเห็นขอมูลที่เก็บ
รวบรวมได (ดูแผนภาพ) เพื่อโนมนาวเพื่อนรวมงานใหเห็นดวย 

 
 
 
 

• ห
อ

• ห
อ

แผนภาพ 

1841 1842  1843  1844 1845 1846 ป ค.ศ. 

15 

10 

 5 

จํานวนคนตาย 

จํานวนคนที่ตายตอคนไขคลอด 100 คน 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

36 

 
คําถามที ่1 : บนัทกึของแซมเมลไวส  

สมมุติวานักเรียนเปนแซมเมลไวส  จงบอกเหตุผล (ใชขอมูลที่แซมเมลไวสรวบรวมไดเปนฐานการคิด) 
วาทําไมไขหลังคลอดจึงไมนาจะเกิดจากการเกดิแผนดินไหว 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

 

คะแนนเตม็ 

คําตอบที่แสดงถึงความแตกตางของจํานวนผูเสียชีวิตระหวางหอผูปวยทั้งสอง (ตอคนไขที่ปวยจากการคลอด 100 คน) 
• เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีวา หอผูปวย 1  มีอัตราการตายของผูปวยสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับหอผูปวย 2  เห็นไดอยางชัดเจนวา   

ไมเก่ียวกับแผนดินไหวเลย 
• ผูปวยในหอผูปวย 2 ตายไมเทากับในหอผูปวย 1 ดังนั้น แผนดินไหวไมสามารถเกิดโดยไมกอใหเกิดจํานวนผูตายที่เทากันในแตละ 

หอผูปวย 
• เพราะหอผูปวย 2 มีจํานวนผูตายไมสูงเทากับหอผูปวย1 บางทีอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับหอผูปวย 1 

• มีแนวโนมวาแผนดินไหวจะไมใชสาเหตุของการเกิดไขเนื่องจากอัตราการตายของหอผูปวยทั้งสองมีความแตกตางกันมาก 

คะแนนบางสวน  

คําตอบที่แสดงถึงขอเท็จจริงวาแผนดิน 
ไหวไมไดเกิดขึ้นบอย เชน 

• มีแนวโนมวาอาจไมใชสาเหตุจาก
แผนดินไหว เพราะแผนดินไหวไมได
เกิดตลอดเวลา  

 

หรือ คําตอบที่อางถงึขอเท็จจริงวา
แผนดินไหวมีผลกบัผูคนที่อยู
นอกหอผูปวยเชนกัน เชน 

• ถาแผนดินไหวเปนสาเหตุ ผูหญิงท่ี
อยูนอกโรงพยาบาลควรเปนไข
เชนเดียวกัน 

• ถาแผนดินไหวเปนสาเหตุ ท่ัวโลกจะ
เกิดไขทุกคร้ังท่ีเกิดแผนดินไหว 

หรือ คําตอบที่อางถึงความคิดวาเมื่อ
เกิดแผนดินไหวผูชายไมไดเปน
ไข  เชน 

• ถามีผูชายอยูในโรงพยาบาลและมี
แผนดินไหวเกิดขึ้นเขาก็ไมไดเปนไข  
ดังนั้นแผนดินไหวไมสามารถเปน
สาเหตุได 

ไมมคีะแนน 

คําตอบที่บอกวาแผนดินไหวไมสามารถเปนสาเหตุของไข
(เทาน้ัน) เชน 

• แผนดินไหวไมมีอิทธิพลตอคนหรือทําใหเขาปวย 
• การสั่นสะเทือนเพียงเล็กนอยไมเปนอันตราย 

 

 

หรือ คําตอบที่บอกวาไขตองเกิดจากสาเหตุอ่ืน (ไมวา
สาเหตุจะถูกหรือผิด) เชน 

• แผนดินไหวไมไดทําใหกาซพิษร่ัวออกมา มันเกิดจากแผน
เปลือกโลกมวนและเลื่อนตัวเขาหากัน 

• เพราะวามันไมมีผลตอกันและเปนเพียงความเชื่อท่ีผิด 
• แผนดินไหวไมมีผลใดๆตอคนทอง เหตผุลเพราะหมอยังมี

ความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ 
 

หรือ คําตอบที่รวมทัง้ขอ (1) และ (2) เชน 
• ผูหญิงมากมายที่ตายหลังจากการคลอดไมมีปญหาไข 

ปญหาไขมีแนวโนมวาไมไดเกิดจากแผนดินไหว 
วิทยาศาสตรบอกเราวาโรคระบาดที่มองไมเห็นเปนสิ่ง      
ท่ีฆาผูหญิงเหลานั้น 

• สาเหตขุองการตายเกิดจากแบคทีเรียและแผนดินไหวไมมีผล
กับมัน 

หรือ คําตอบผิดอื่นๆ 
• ฉันคิดวามันตองเปนแผนดินไหวครั้งใหญท่ีมี

แรงสั่นสะเทือนมาก  
• ในป 1843 การตายลดลงในหอผูปวย 1 และหอผูปวย 2 

ก็ลดลงเชนกัน  เพราะไมมีแผนดินไหวเกิดในชวงนั้นแตยังมี
ไขเกิดขึ้น 
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บันทกึของแซมเมลไวส  บทความที ่2 

สวนหน่ึงของการวิจัยในโรงพยาบาล คือ  การผาศพ รางของผูตายจะถูกผาออกเพื่อหาสาเหตุ
ของการตาย  แซมเมลไวส บันทึกวานักศึกษาแพทยที่ทํางานในหอผูปวย1 ปกติจะมีสวนรวมใน
การผาศพหญิงซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันกอน    และกอนที่พวกเขาจะตรวจรางกายหญิงที่เพิ่งจะให
กําเนิดลูก  พวกเขาไมไดใหความสนใจมากนักกับการทําความสะอาดรางกายตนเองหลังจาก
การผาศพ  บางคนยังรูสึกภูมิใจเสียดวยซ้ําที่มีกล่ินทําใหคนอ่ืนรูวาเขาไดทํางานเกี่ยวกับความ
ตายมา เพราะวาน่ีแสดงวาพวกเขาทํางานอยางขยันขันแข็ง 

เพื่อนของแซมเมลไวส คนหน่ึงตายหลังจากทํามีดบาดตัวเองในระหวางการผาศพ  และจากการ
ผาศพของเพื่อนคนน้ันพบวา เขามีอาการเหมือนกับหญิงที่ตายเน่ืองจากการเปนไขหลังคลอดจึง
ทําใหแซมเมลไวสเกิดความคิดใหมข้ึนอยางหน่ึง 

 
คาํถามที ่2 : บนัทกึของแซมเมลไวส  

ความคดิใหมของแซมเมลไวส คอื จะตองมีอะไรเกี่ยวกับการตายของผูหญิงในคลนิิกผดุงครรภ
ที่มีเปอรเซ็นตสูง และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย  ความคิดนีน้าจะเปนอะไร 

1. การใหนักศึกษาทําความสะอาดตัวเองหลังการผาศพ นาจะทําใหโรคไขหลังคลอดลดลง 
2. นักศึกษาไมควรมีสวนรวมในการผาศพ เพราะเขาอาจทํามีดบาดตนเอง 
3. นักศึกษามีกลิ่นเพราะไมทาํความสะอาดตนเอง หลงัจากการผาศพ 
4. นักศึกษาตองการแสดงวาตนเปนคนขยัน ซึ่งทําใหเขาขาดความระมัดระวัง 

เมื่อมาตรวจรางกายคนไขหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 1. การใหนักศึกษาทําความสะอาด

ตัวเองหลังการผาศพ นาจะทําให 
โรคไขหลังคลอดลดลง 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  สรางขอสรุปหรือประเมินขอสรุป 

ความรู :  ชีววิทยามนุษย 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 36.30 
เกาหลี 42.00 
จีน-ฮองกง 38.10 
ไทย 7.20 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  รูจักปญหาหรือคําถามที่สามารถ 
สํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร 

แนวเรือ่ง :  ชีววิทยามนุษย 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 70.10 
เกาหลี 81.50 
จีน-ฮองกง 65.30 
ไทย 49.00 
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คําถามที ่3 : บนัทกึของแซมเมลไวส  
 

แซมเมลไวสประสบผลสําเร็จในการพยายามลดการตายเนื่องจากการเปนไขหลังคลอด  
แตในปจจุบนัโรคนี้ก็ยังยากที่จะกาํจัดใหหมดไป  ไขที่รักษายากยังเปนปญหาของโรงพยาบาล  
มาตรการหลายอยางถูกนํามาใชควบคมุปญหานี ้ตัวอยางหนึ่งของมาตรการคอืการซักผาปู
เตียงที่อุณหภมูสูิง 

จงอธิบายวาทาํไมการใชอุณหภูมสูิง (ขณะซักผาปเูตียง) จึงชวยลดความเสี่ยงที่คนไขจะติดเช้ือ 

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

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

 

 

คะแนนเตม็  

คําตอบที่อางถึงแบคทีเรียถูกฆา เชน 
• เพราะการใหความรอนอาจทําใหแบคทีเรียสวนใหญตาย 
• แบคทีเรียไมสามารถทนอุณหภูมิสูงได 
• แบคทีเรียจะไหมโดยอุณหภูมิท่ีสูง 
• แบคทีเรียจะถูกทําใหสุก ( คําวา “สุก” หรือ “ไหม” อาจไม

ถูกตองในทางวิทยาศาสตร แตใหนับเปนถูกตามความเขาใจ
ของนักเรียน)    

หรือ คําตอบที่อางถึงการฆาจุลชีพ เช้ือโรคหรือไวรัส  เชน 
• เพราะความรอนที่สูงฆาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีกอใหเกิดโรค 
• มันรอนเกินไปสําหรับเช้ือโรคที่จะดํารงชีวิต 
 

หรือ คําตอบที่อางถึงการกําจัดแบคทีเรียออกไป  
(ไมไดฆา)  เชน 

• จุลชีพ เช้ือโรค หรือไวรัสแบคทีเรียจะถูกกําจัดไป 
• จํานวนของแบคทีเรียจะลดลง 
• คุณลางแบคทีเรียออกไปที่อุณหภูมิสูง 

หรือ คําตอบที่อางถึงการกําจัด จุลชีพ เช้ือโรค หรือไวรัส 
(ไมไดฆา) เชน 

• เพราะคุณจะไมมีเช้ือโรคอยูบนรางกาย 

หรือ คําตอบที่อางถึงการฆาเชื้อของผาปเูตียง  เชน 
• ผาปูเตียงจะไดรับการฆาเชื้อ 

ไมมคีะแนน 
 

คําตอบที่อางถึงการฆาโรค  เชน 
• เพราะน้ําท่ีรอนจะฆาโรคใดๆ ท่ีอยูบนผาปูเตียง 

• อุณหภูมิท่ีสูงจะกําจัดไขสวนใหญบนผาปูเตียง  มีโอกาส
เหลืออยูนอย 

หรือ คําตอบผิดอื่นๆ 
• ดังนั้นเขาจะไมปวยเปนไขหวัด 

• เมื่อคุณลางบางสิ่งมันจะชะลางเชื้อโรคออกไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร 

แนวเรือ่ง :  ชีววิทยามนุษย 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 77.90 
เกาหลี 79.80 
จีน-ฮองกง 81.80 
ไทย 56.30 
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คําถามที ่4 : บนัทกึของแซมเมลไวส   

โรคหลายชนิดสามารถรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ  แตความสําเร็จของยาปฏิชีวนะบางตัวใน
การรักษาไขหลังคลอดยังคงริบหรี่ในปจจุบัน อะไรคือเหตุผลของเรื่องนี้ 

1. หลังจากการผลติแตละครั้ง ยาปฏิชีวนะจะลดประสิทธิภาพในการรักษาลงเรื่อยๆ 
2. แบคทีเรียเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ 
3. ยาปฏิชีวนะเหลานี้สามารถชวยตอตานไขหลังคลอดแตไมสามารถตอตานโรคอืน่ๆ 
4. ความตองการยาปฏิชีวนะลดลงเพราะการสาธารณสุขดีขึน้มากในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 2. แบคทีเรียเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร 

แนวเรือ่ง :  ชีววิทยามนุษย 

การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 70.60 
เกาหลี 66.70 
จีน-ฮองกง 76.00 
ไทย 34.30 
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เสือ้ผา 
 

จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 

บทความเกี่ยวกับเสือ้ผา 
 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหนึ่ง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพื่อที่จะชวยใหเด็กพิการ
สามารถสื่อสารดวย “คําพูด” ได   เด็กที่ใสเส้ือกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได 
ซึ่งเช่ือมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง จะสามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจสิ่งที่เขาตองการ
ส่ือสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทาน้ัน 

วัสดุน้ีทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถ
นําไฟฟาได เมื่อมีแรงกดลงบนผา  สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไป
แปลงสัญญาณ   ชิพคอมพิวเตอรจะอานไดวาสวนใดของผาถูกแตะแลวก็จะไปทําให
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดต้ังอยูทํางาน เครื่องมือดังกลาวมีขนาดไมเกินกวากลอง
ไมขีด 2 กลองเทาน้ัน 

“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยน้ี
ใหกลมกลืนเขาไปในลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน”  นักวิทยาศาสตร
ทานหน่ึงกลาว 

ผาน้ีสามารถซัก บิด  หรือหุมหอส่ิงตางๆ โดยไมเกิดความเสียหายและนักวิทยาศาสตร
ยังกลาวดวยวา ผาน้ีสามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก 

 
คําถามที ่1 : เสือ้ผา 

คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม 
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  “ได” หรือ “ไมได”  ในแตละขอ 

ผา สามารถ 
สามารถทดสอบในหอง 
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร 

ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก ได / ไมได 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 52.26 
เกาหลี 48.76 
จีน-ฮองกง 62.77 
จีน-มาเกา 47.73 
จีน-ไทเป 50.80 
ไทย 24.36 

คะแนนเตม็ (ระดบั 4) 
   ถูกทั้งสี่ขอ: ได  ได  ได  ไมได  

ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที ่2 : เสือ้ผา 

เคร่ืองมือชนดิใดในหองปฏิบัติการ  ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอขึน้นําไฟฟาได  

1. โวลตมิเตอร (Voltmeter) 
2. กลองแสง (Light box) 
3. ไมโครมิเตอร (Micrometer) 
4. เคร่ืองวัดเสียง (Sound meter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเตม็  
   ขอ 1. โวลตมิเตอร (Voltmeter) 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 81.05 
เกาหลี 88.25 
จีน-ฮองกง 91.96 
จีน-มาเกา 88.53 
จีน-ไทเป 94.24 
ไทย 40.42 
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โอโซน 

ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของบทความซึ่งเก่ียวกับช้ันโอโซน  

บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาย่ิงสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก 
แตโชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนชาติ กําลังทําอันตรายตอทรัพยากร
สวนรวมน้ี ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก 

โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม   ซึ่งไมเหมือนกับโมเลกุลของออกซิเจนที่
ประกอบดวยออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ใน
ทุกๆ หน่ึงลานโมเลกุลของอากาศ  อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปอง
ส่ิงมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปองหรือทํารายส่ิงมีชีวิตบนโลก  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูในชั้นโทรโปสเฟยร (สูงข้ึนไปจากผิวโลกจนถึง 10 กม.) เปนโอโซน 
“เสีย” ที่สามารถทําลายเยื่อปอด และทําลายพืชได  แตโอโซนประมาณ 90% จะอยูในบรรยากาศ
ช้ันสตราโทรเฟยร  (ระหวาง 10 ถึง 40 กม. เหนือผิวโลก)   เปนโอโซน “ดี” ซึ่งเลนบทบาทเปน  
ผูคุมครอง โดยทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนอันตราย (UV-B) ที่แผมาจากดวงอาทิตย 

หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนน้ี มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย  เน่ืองจากไดรับรังสีอัลตรา 
ไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึ้น ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517  มีการ
ต้ังสมมุติฐานวา สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs)  อาจเปนสาเหตุน้ี จนกระทั่งป พ.ศ. 2540 
การประเมินความสัมพันธของสาเหตุ-ผลที่เกิดขึ้น ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปน
สาเหตุ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ผูแทนจากทั่วโลกไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล 
(แคนาดา)  และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs อยางเขมงวด 

 
ในบทความ ไมไดบอกถึงวธิีการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมีโอโซน
บางสวนเกิดขึ้นใหม และมีบางสวนหายไป  วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตูนตอไปนี ้

 

 

 

 
 

 
สมมุติวาเพือ่นของนักเรียนพยายามจะทาํความเขาใจกบัการตูนนี ้ แตเขาไมเคยไดเรียนวทิยาศาสตร 
และไมเขาใจวาผูเขียนการตูนกาํลงัอธิบายอะไร  เขารูวาในบรรยากาศไมมีเจาตัวเล็กๆ แตสงสัยวา
เจาตัวเล็กๆ ในภาพแทนอะไร เคร่ืองหมาย O2 และ O3 หมายถึงอะไร และการตูนนีแ้สดง
กระบวนการอะไร เพื่อนตองการคําอธบิายจากนกัเรียน  โดยสมมติวาเขาทราบแลววา 

• O  เปนสัญลักษณแทนออกซิเจน 
• อะตอม และโมเลกุลคืออะไร 
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คําถามที ่1 : โอโซน 

จงเขียนคําบรรยายภาพของการตูนสําหรับเพือ่น 

ในคําบรรยาย ใหใชคําวา อะตอม และโมเลกุล ในทํานองเดียวกบัที่ใชในบรรทดัที่ 4 และ 5 

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

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

 

เกณฑพจิารณาคะแนนเตม็ 
 
 
 
 
 

ขอสงัเกตในแตละเกณฑทัง้ 3 ขอ: 
เกณฑที ่1 

• การแบงตัวควรอธิบายโดยใชคําที่ถูกตอง (ดูบรรทัดที่ 4 และ 5) คือ O (หน่ึงอะตอมหรือหลายอะตอม) และ O2 

(หน่ึงโมเลกุลหรือหลายโมเลกุล) 

• ถา O และ/หรือ O2 ถูกอธิบายวาเปนเพียงแค “อนุภาค” หรือ “สวนที่มีขนาดเล็ก” เกณฑน้ีจะไมไดคะแนน 

เกณฑที ่2 

• อิทธิพลของดวงอาทิตยมีความสัมพันธตอการแบงตัวของ O2 (หน่ึงโมเลกุลของออกซิเจนหรือหลายโมเลกุลของ
ออกซิเจน) 

• ถาอิทธิพลของดวงอาทิตยสัมพันธตอการสรางโมเลกุลของโอโซนจากอะตอมของออกซิเจนและโมเลกุลของออกซิเจน 
(รูป 2 และ 3)  สวนน้ีจะไมไดคะแนน 

หมายเหต ุ: เกณฑ 1 และ 2 ตามตัวอยาง อาจอยูใน 1 ประโยค 

เกณฑที ่3 

• เกณฑน้ีควรไดคะแนนสวนหน่ึง  ถาคําตอบมีการอธบิายถึงการรวมตวัของ O กับ O2 ถามีการอธิบายการสราง O3  
จากการรวมกันของ O (3, แยกกัน) อะตอมของออกซิเจน เกณฑน้ีจะไมไดคะแนน 

• ถาไมไดอธิบายวา O3 เปนโมเลกลุเด่ียวหรือหลายโมเลกุล แตยกตัวอยางเปน “กลุมอะตอมกลุมหน่ึง” ลักษณะนี้ถือ
วายอมใหไดคะแนน 

 

ตวัอยางคะแนนเตม็ 

• เมื่อดวงอาทิตยสองแสงบนโมเลกุล O2   อะตอม 2 อะตอมจะแยกจากกัน  อะตอม O ท้ัง 2 จะมองหาโมเลกุล O2 ตัวอื่นเพื่อรวมตัว  
เมื่อ  O1 และ O2  รวมตัวเปน O3  ซึ่งกลายเปนโอโซน 

• ภาพแสดงใหเห็นการสรางโอโซน ถาโมเลกุลออกซิเจนไดรับผลกระทบจากดวงอาทิตย แลวถูกแบงเปน 2 อะตอม  อะตอมที่ถูก
แบงตัวนี้จะหาโมเลกุล 1 ตัวเพื่อเชื่อมกัน  มันจะเรียงกันจากโมเลกุล O2  เปน O3  หนึ่งโมเลกุล  ซึ่ง 3 อะตอมรวมตัวเขาดวยกัน
เปน O3  ในรูปโอโซน 

• รูปรางเล็กๆ ของ O หรืออะตอมของออกซิเจน เมื่ออะตอม 2 อะตอมรวมกันกลายเปน O2 หรือโมเลกุลของออกซิเจน ดวงอาทิตย
ทําใหโมเลกุลนี้แยกออกเปนออกซิเจนอีกคร้ัง อะตอม O2  ก็จับกับโมเลกุล O2  ทําใหเกิด O3  ซึ่งก็คือโอโซน [หมายเหตุ:  คําตอบนี้ถือวา
ถูกตอง  นี่เปนเพียงความผิดพลาดของการเขียน (“อะตอม O2” หลังจากท่ีกลาวถึงอะตอมของออกซิเจนไวกอนหนานี้)] 

ใหพิจารณาคําตอบตามเกณฑทั้ง 3 ขอ ตอไปนี้: 

เกณฑแรก:  โมเลกุลของออกซเิจนหรือออกซิเจนบางโมเลกุล (แตละโมเลกุลประกอบดวยอะตอมของออกซิเจน   
2 อะตอม) ถูกแบงเปนอะตอมของออกซิเจน (รูป 1) 

เกณฑทีส่อง:  การแบงตัว (ของโมเลกุลของออกซิเจน) เกิดข้ึนภายใตอิทธิพลของแสงอาทิตย (รูป 1) 

เกณฑทีส่าม:  อะตอมของออกซิเจนรวมกับโมเลกลุของออกซิเจนอืน่ๆ กลายเปนโมเลกุลของโอโซน (รูป 2 และ 3) 
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คะแนนบางสวน  

กรณีที่เกณฑที ่1 และ 2 เทาน้ันทีถู่กตอง 
• ดวงอาทิตยแยกโมเลกุลออกซิเจนเปนอะตอมเดี่ยว อะตอมเดี่ยวนี้รวมกลุมกัน  กลุมอะตอมเกิดจากการรวมตัวของ 3 อะตอมเขา

ดวยกัน 

กรณีที่เกณฑที ่1 และ 3 เทาน้ันทีถู่กตอง 
• สมาชิกของอะตอมเล็กๆ หมายถึงออกซิเจน 1 อะตอม  O คืออะตอมออกซิเจน 1 อะตอม  O2 คือโมเลกุลของออกซิเจน  และ O3  

คือกลุมของอะตอมรวมตัวเขาดวยกัน   กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวาอะตอมของออกซิเจน 1 คู (O2 ) ถูกแบง และในแตละอะตอม 
ก็เขาไปรวมกับคูอื่น 2 คู  เปนกลุมอะตอม 3 อะตอม 2 กลุม  (O3) 

• สมาชิกของอะตอมออกซิเจนเล็กๆ นี ้O2 หมายถึงโมเลกุลของออกซิเจน 1 โมเลกุล  (เหมือนสมาชิกตัวเล็กๆ 1 คูจบัมือกัน)  และ 
O3 หมายถึงอะตอมออกซิเจน 3 อะตอม   อะตอมออกซิเจน 2 อะตอมของ 1 คู แตกออกจากกัน และแตละอะตอมก็รวมเขากับ
อะตอมคูอื่นและแยกออกมาจาก 3 คู  โมเลกุลของออกซิเจน 3 โมเลกุล จํานวน 2 กลุม  จัดอยูเปนรูป O3 

กรณีที่เกณฑที่ 2 และ 3 เทาน้ันทีถู่กตอง 
• ออกซิเจนถูกรังสีของดวงอาทิตย ทําใหแบงคร่ึง ท้ัง 2 สวนนี้ไปรวมกับ “อนภุาค” ของออกซิเจนอื่น  กลายเปนโอโซน 
• โดยมากออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2 ) ออกซิเจนในสิ่งแวดลอมเปนคูท่ีมี 2 อะตอม  ดังนั้นจึงมีคู 2 จํานวน 3 คู  คูหนึ่งไดรับความรอน

มากเกินไปและแยกออกจากกันไปรวมกับคูอื่นๆ  ทําใหเกิด O3  แทน O2    [หมายเหตุ: ถึงแมวา “คูหนึ่งไดรับความรอนมากเกินไป”  
ไมใชการอธิบายท่ีดีนักสําหรับอิทธิพลของ  ดวงอาทิตย  แตใหคะแนนสําหรับเกณฑท่ี 2 และเกณฑท่ี 3 ถือไดวาถาตอบถูกตอง] 

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที ่1 เทาน้ัน 
• โมเลกุลของออกซิเจนถูกทําลาย  และอยูในรูปอะตอม O และบางคร้ังก็เปนโมเลกุลของโอโซน  ช้ันของโอโซนยังคงเหมอืนเดิม    

เพราะโมเลกุลใหมถูกสรางขึ้นและตัวอื่นก็ตาย 

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที ่2  
• แสดงถึง 1 โมเลกุลของออกซิเจน  O2 = ออกซิเจน, O3 = โอโซน  บางคร้ังโมเลกุลของออกซิเจนทั้งคูรวมตัวเขาดวยกัน ถูก

แสงอาทิตยแยกออก โมเลกุลเด่ียวเหลานี้รวมเขากับคูอื่นกอตัวเปนโอโซน 

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที ่3 
• โมเลกุลของออกซิเจนถูกบังคับใหยึดติดกับ O2 ( 2 X โมเลกุลของออกซิเจน)  เพื่อกอตัวเปน O3  (3 X โมเลกุลของออกซิเจน)  

ดวยความรอนของดวงอาทิตย  [หมายเหตุ: คําตอบสวนที่ขีดเสนใตแสดงเกณฑท่ี 3  ไมใหคะแนนในสวนเกณฑท่ี 2 เพราะดวง
อาทิตยไมไดมีสวนในการกอตัวของโอโซน  จาก O + O2แตเปนเพียงแคทําลายพันธะของ O2] 

ไมมคีะแนน 

ไมมีคําตอบที่ถูกตามเกณฑทั้ง 3 ขอ 

• ดวงอาทิตย (รังสีอัลตราไวโอเลต) เผาไหมช้ันโอโซน และในขณะเดียวกันก็เปนตัวทําลายดวย ซึ่งสิง่เล็กๆ เหลานั้นคือ ช้ันโอโซน   
และมันไดหนีออกหางจากดวงอาทิตยเพราะมันรอนมาก  [หมายเหตุ: ไมใหคะแนน เพราะไมไดกลาวถึงสิ่งใดๆ เก่ียวกับอิทธิพล  
ของดวงอาทิตย] 

• ดวงอาทิตยเผาไหมโอโซนในกรอบแรก  ในกรอบที่ 2 มันว่ิงหนีโดยมีน้ําตากลบตาและในกรอบที่ 3 มีการกอดกันพรอมกับน้ําตา
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :   สื่อสารขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
 จากประจักษพยานและขอมูล 
ความรู :  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ 
การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  โลก 
ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 34.30 
เกาหลี 24.80 
จีน-ฮองกง 27.30 
ไทย 3.13 
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คําถามที ่2 : โอโซน  
 

โอโซนเกิดขึ้นไดในขณะเกิดพายุฟาคะนอง  ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะตวัหลังพายฟุาคะนอง  
ในบรรทัดที ่8 ถึง 10    ผูเขียนไดกลาวถึง  “โอโซนเสีย" และ “โอโซนด”ี  

โอโซนที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดพายฟุาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนด ี

จงเลือกคําตอบและคําอธบิายที่มขีอมูลสนบัสนุนจากบทความ 
 โอโซนเสยีหรอื

โอโซนด ี คาํอธบิาย 

1. เสีย มันเกิดข้ึนในขณะที่ภูมิอากาศไมด ี
2. เสีย มันเกิดข้ึนในชั้นโทรโปสเฟยร 
3. ดี มันเกิดข้ึนในชั้นสตราโทสเฟยร 
4. ดี มันมีกลิ่นด ี

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คําถามที ่3 : โอโซน   

บรรทัดที ่12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มปีระโยชนนี ้มนุษยจะมีโอกาสเปน
โรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึน้” 

จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง 

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

คะแนนเตม็   ไมมคีะแนน 

อางถึงมะเรง็ผิวหนังหรือโรคที่มีสาเหตุ จากดวงอาทติยเขามาเกี่ยวของ คําตอบอื่นๆ 

 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 2. เสีย  มันเกิดข้ึนในชั้นโทรโปสเฟยร 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  สรางขอสรุปหรือประเมินขอสรุป 

ความรู :  การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 60.20 
เกาหลี 56.70 
จีน-ฮองกง 37.70 
ไทย 11.47 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในชีวติและสุขภาพ 

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เขียนตอบสั้นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 72.30 
เกาหลี 73.90 
จีน-ฮองกง 63.40 
ไทย 33.95 
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คําถามที ่4 : โอโซน   

ในตอนทายของบทความ ไดกลาวถึงการประชมุนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนาํคําถาม      
ที่เก่ียวกับการทีช้ั่นโอโซนถูกทําลายมาอภปิรายกนัมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตารางขางลางนี ้

คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม 

ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ 

คาํถาม 
ตอบโดยการวจิยัทาง
วทิยาศาสตรไดหรอืไม 

การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มีอิทธิพลตอการทําลาย
ชั้นโอโซน  รัฐบาลควรจะถือเอาเปนเหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม 

ได / ไมได 

ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป พ.ศ. 2545   ถาการ
ปลอยสาร CFCs  เขาสูบรรยากาศ เกิดข้ึนในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน  ได / ไมได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสองขอ: ไมได  ได ตามลําดบั 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ 

การใชความรู :  วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม 

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 56.90 
เกาหลี 63.00 
จีน-ฮองกง 48.50 
ไทย 31.46 
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ทาํน้าํดืม่ 
 

 
รูปแสดงการทํานํ้าใชสําหรับบานทีอ่ยูในเมืองใหสะอาดพอสําหรับด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่1 : ทาํน้ําดืม่  

การทําน้ําดืม่จําเปนตองมีแหลงน้าํที่ดี น้าํทีพ่บอยูใตดินเรียกวา น้าํใตดนิ 

จงบอกเหตุผลอยางหนึ่งวาทาํไมจึงมีแบคทีเรียและอนุภาคมลพิษในน้าํใตดินนอยกวาน้าํบน
ผิวดิน เชน น้ําในทะเลสาบ และแมน้าํ 

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

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

 

คะแนนเตม็ 

คําตอบที่อางถึงนํ้าใตดินถูกกรองขณะที่ซึมผานดิน 
• เมื่อมันผานทรายและฝุน  น้ําจะถูกทําใหสะอาด 
• มันถูกกรองโดยธรรมชาติ 
• เพราะเมื่อน้ําซึมลงสูพื้น จะถูกทําใหสะอาดโดยหินและทราย 

หรือ คําตอบที่อางถึงนํ้าใตดินถูกกักเก็บและปองกันจาก
มลพิษที่เปนไปได หรือ นํ้าผิวดินถกู  ปนเปอนไดงาย 

• น้ําใตดินอยูในดิน ดังนั้น มลพิษทางอากาศจึงไมสามารถทํา
ใหน้ําสกปรกได 

• เพราะน้ําใตดินไมถูกเปด  มันอยูภายใตของบางอยาง 

• ทะเลสาบและแมน้ําสามารถถูกทําใหสกปรกไดดวยอากาศ 
และคนสามารถลงไปวายน้ําในนั้น ดังนัน้น้ําจึงไมสะอาด 

หรือ คะแนนเต็มอ่ืนๆ 

• น้ําในดินเปนน้ําท่ีมีอาหารไมมากพอสําหรับแบคทีเรีย  
ดังนั้นแบคทีเรียจึงมีชีวิตอยูในน้ํานี้ไมได 

 
 

(1) การผานตะแกรง
แยกผง 

แหลงนํ้า 
(อางเก็บนํ้าหรือทะเลสาบ) 

(2) สระตกตะกอน (3) ถังกรอง (4) เติมคลอรีน (5) ตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

นํ้าในทอ
ประปา 
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ไมมคีะแนน 

คําตอบที่อางถึงนํ้าใตดินมีความสะอาดมาก (ขอมูลมีอยูแลว)
เชน 

• เพราะมันถูกทําใหสะอาดอยูแลว 
• เพราะมีขยะในทะเลสาบและแมน้ํา 
• เพราะมีแบคทีเรียนอย 

หรือ คําตอบที่เห็นไดชัดวา  อางถงึกระบวนการการทํานํ้าให
สะอาดที่ใหไวในรูปจากคําถาม เชน 

• เพราะน้ําใตดินผานที่กรองและเติมคลอรีน 
• น้ําใตดินผานที่กรองจนทําใหสะอาดมากที่สุด 

หรือ คําตอบอื่นๆ เชน 
• เพราะมันเคล่ือนที่อยูเสมอ 
• เพราะมันไมถูกกวน และดังนั้นจึงไมนําโคลนจาก

ดานลางมาดวย 
• เพราะน้ําใตดินมาจากภูเขา ซึ่งไดน้ําจากการละลายของ

หิมะและน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 51.14 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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