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คําถามที ่2 : ทาํน้ําดืม่ 

การทําใหน้ําสะอาดเกิดขึน้หลายขั้นตอน ในเทคนคิตางๆ  กระบวนการทาํความสะอาดน้าํ 
ที่แสดงในรูปมีส่ีขั้น (หมายเลข 1 – 4)   ในขั้นที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระสําหรับตกตะกอน 

ในขั้นที่ 2 น้ําถูกทําใหสะอาดไดอยางไร 

1. แบคทีเรียในน้ําตาย 
2. ออกซิเจนถูกเติมลงไปในน้ํา 
3. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง 
4. สารพษิสลายตัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําถามที ่3 : ทาํน้ําดืม่  

ในขั้นที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา  

คลอรีนถูกเติมลงไปในน้าํเพือ่อะไร 

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

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

คะแนนเตม็ ไมมคีะแนน 

คําตอบอางถึงการกําจัด การฆาหรือทําลายแบคทีเรีย 
(หรือจุลินทรีย หรือไวรัส หรือเช้ือโรค) เชน 

• ทําใหปลอดจากแบคทีเรีย 
• คลอรีนฆาแบคทีเรีย 

• เพื่อฆาสาหรายตางๆ ใหหมดไป 

คําตอบอื่นๆ เชน 
• น้ําเปนกรดนอยลงและจะไมมีสาหราย 
• แบคทีเรีย 
• มันเปนเหมือนฟลูออไรด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเตม็  
   ขอ 3. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

 
ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 56.13 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.43 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่4 : ทาํน้ําดืม่ 

สมมติวา นักวิทยาศาสตรทดสอบน้ําในโรงทาํน้ําประปา พบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่
เปนอันตรายอยูในน้ําหลงัจากผานกระบวนการทาํความสะอาดทั้งหมด 

ผูที่ใชน้ําทางบานควรทําอะไรกับน้าํกอนใชดื่ม 

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

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

 

คะแนนเตม็ 

คําตอบที่อางถึงการตมนํ้า  เชน 
• ตมน้ํา 
• ตมน้ําหรือกรองน้ําผานที่กรอง 

 

หรือ คําตอบที่อางถึงวธิีอ่ืนๆ ในการทําความสะอาดที่
เปนไปไดตอความปลอดภัยในการใชนํ้าที่บานเรือน 
เชน 

• ทําน้ําใหสะอาดโดยใสคลอรีน 

• ใชเคร่ืองกรองที่มีชองวางขนาดเล็กมากจนสามารถกรอง
แบคทีเรียได 

ไมมคีะแนน 

คําตอบที่อางถงึวธิีการ “ระดับสูง” สําหรบัการทําความสะอาด
ที่เปนไปไมไดที่จะใชเพื่อความปลอดภัยในบานเรือน เชน 

• ผสมน้ํากับคลอรีนในถังน้ําแลวใชด่ืม 
• เพิ่มคลอรีน สารเคมีและอุปกรณทางชีวภาพ 

• กล่ันน้ํา 

หรือ คําตอบอื่นๆ  เชน 
• ทําใหน้ําบริสุทธิ์อีกคร้ัง 
• อุนน้ําใหรอน และทําใหแบคทีเรียตาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 85.71 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่5 : ทาํน้ําดืม่  

การดื่มน้ําที่มมีลพิษทําใหเกิดปญหาสุขภาพตอไปนี้ไดหรือไม  
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอ 

น้าํดืม่ทีส่กปรกสามารถทาํ           
ใหเกดิปญหานีต้อสขุภาพ หรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

เบาหวาน ใช / ไมใช 

ทองรวง ใช / ไมใช 

โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส ใช / ไมใช 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ไมใช  ใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 59.14 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ฟนผ ุ
 

 

แบคทีเรียทีอ่ยูในปากเปนสาเหตุของฟนผุ  ฟนผุเปนปญหามาตั้งแตป ค.ศ.1700  นับต้ังแตมีนํ้าตาลจาก
การขยายอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออย 

ปจจุบันน้ี   เรามคีวามรูมากเกี่ยวกับฟนผุ ตัวอยางเชน: 

• แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุกินนํ้าตาลเปนอาหาร 

• นํ้าตาลถูกเปล่ียนไปเปนกรด 

• กรดทําลายผิวของฟน 

• การแปรงฟนชวยปองกันฟนผุ 

 
คําถามที ่1 : ฟนผ ุ  

แบคทีเรียมบีทบาทใดทีท่ําใหฟนผุ 
1. แบคทีเรียสรางสารเคลือบฟน 
2. แบคทีเรียสรางน้ําตาล 
3. แบคทีเรียสรางแรธาต ุ
4. แบคทีเรียสรางกรด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

ฟน 

แบคทีเรีย 

1  นํ้าตาล 
2 � กรด 
3 � แรธาตุจากสารเคลือบฟน 

คะแนนเตม็  
   ขอ 4.  แบคทีเรียสรางกรด 

ไมมีคะแนน 
  คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 50.64 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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กราฟตอไปน้ี แสดงถึงการบรโิภคนํ้าตาลและจํานวนของฟนผุในประเทศตางๆ แตละประเทศแสดงดวยจุดบนกราฟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามที ่2 : ฟนผ ุ

ขอมลูจากกราฟสนับสนุนขอความใดตอไปนี ้

1. ในบางประเทศ คนแปรงฟนบอยครั้งกวาประเทศอื่น 
2. ยิ่งคนกินน้ําตาลมาก อัตราเกดิฟนผุก็ยิ่งมากขึ้น 
3. เมื่อไมก่ีปมานี้ อตัราของการเกิดฟนผุเพิม่ขึ้นในหลายประเทศ 
4. เมื่อไมก่ีปมานี้ การบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึน้ในหลายประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 2.  ยิ่งคนกินน้ําตาลมาก อัตรา

เกิดฟนผุก็ยิ่งมากขึ้น 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
(ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 33.76 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

20 40 60 80 100 120 140 

คา
เฉ
ลี่ย

ขอ
งจํ
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อค

น 
ใน
ปร
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คาเฉล่ียของการบริโภคน้ําตาล (กรัม/คน/วัน) 
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คําถามที ่3 : ฟนผ ุ

ในประเทศหนึ่ง  มีจํานวนฟนผุตอคนสูงมาก คาํถามตอไปนี้เก่ียวกับฟนผุในประเทศนี ้
สามารถตอบไดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

คาํถามทีเ่กีย่วกบัฟนผเุหลานี ้ สามารถตอบได        
โดยการทดลองทางวทิยาศาสตรหรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

การใสฟลูออไรดในน้ําประปาจะมีผลตอฟนผุอยางไร ใช / ไมใช 

การไปหาทันตแพทยควรเสียคาใชจายเทาใด ใช / ไมใช 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสองขอ: ใช  ไมใช  ตามลําดับ  

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
(ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 33.76 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ความรอน 

 

คําถามที ่1 :  ความรอน 

ปติกําลังทํางานซอมแซมบาน เขานําขวดน้าํ ตะปเูหล็ก และไมช้ินหนึ่งไวในทายรถยนต หลังจากที่
รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ช่ัวโมง อุณหภมูิภายในรถสูงถงึประมาณ 40๐C 

เกิดอะไรขึ้นกบัวตัถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 
 

เหตกุารณนีเ้กดิขึน้กบัวตัถุหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเร่ิมรอนแดง ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่2 : ความรอน  

ในวันนั้น ปติมีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอณุหภมูิประมาณ 90๐C  และน้ําแรเย็น 1 ถวยที่มี
อุณหภมูิประมาณ 5๐C ถวยทั้งสองเหมือนกันทกุประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตร
ของเครื่องดื่มแตละอยางก็เทากนั ปติวางถวยไวในหองที่อณุหภมูิประมาณ 20๐C 

อุณหภมูิของกาแฟและน้าํแรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที  
1. 70ºC และ 10ºC 

2. 90ºC และ 5ºC 

3. 70ºC และ 25ºC 

4. 20ºC และ 20ºC 
 
 

 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 1. 70๐C และ 10๐C 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ไมใช ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 0.87 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 30.87 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ฝดาษหน ู
 

 

ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทาน้ัน  นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงดีเอนเอ (DNA) 
ของฝดาษหนู  ไวรัสที่ดัดแปลงน้ีฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี้ 

นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเร่ืองการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทาํเพื่อควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย  มีคําวิจารณงานวิจัยน้ีคือ ไวรัสอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอ่ืน
เกิดโรค  ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทําใหเกิดโรค
ในสัตวชนิดอื่นไดดวยโดยเฉพาะอยางย่ิงในมนุษย   

คนเปนโรคจากเชื้อไวรัสฝที่เรียกวาเปนฝดาษ คนที่เปนฝดาษมักจะตายเกือบทั้งหมด ในขณะที่คิดกันวาโรค
น้ีไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว ยังมตัีวอยางเชื้อไวรัสฝดาษที่ถูกเก็บไวในหองปฏบิัติการตางๆ ทั่วโลก 

 

 
คําถามที ่1: ฝดาษหน ู 

คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา  ไวรัสฝดาษหนอูาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นนอกเหนือจากหนูได  
เหตุผลใดเปนคาํอธิบายความกังวลนี้ไดดทีีส่ดุ 

1. ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนทูีด่ัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ 
2. การเกิดมวิเตตของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหเช้ือไวรัสไปเกิดโรคกับสัตวชนิดอื่นได 
3. การเกิดมวิเตตอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหนู เหมือนกบัดีเอนเอของฝดาษทกุประการ 
4. จํานวนยนีในไวรสัฝดาษหนมูีเทากันกับไวรัสฝชนดิอื่นๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 30.87 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

คะแนนเตม็  
   ขอ 2.  การเกิดมิวเตตของดีเอนเอของฝดาษหนู     

อาจทําใหเชื้อไวรัสไปเกิดโรคกับสัตวชนิดอื่นได 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที ่2 : ฝดาษหน ู

คนที่วิจารณการวิจัยกังวลวา  ไวรัสฝดาษหนทูีถู่กดัดแปลง อาจจะหลุดออกไปจากหองปฏบิัติการ 
ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนดิสูญพันธุได 
ถาหนูบางชนิดสูญพันธุจะเกิดผลเหลานี้หรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  ”ใช” หรือ ”ไมใช”  
ในแตละขอ 

ถาหนบูางชนดิสญูพนัธุ ผลทีเ่กดิตามมาตอไปนี ้
อาจเกดิขึ้นหรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ ใช / ไมใช 

แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร ใช / ไมใช 

พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น ใช / ไมใช 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
คําถามที ่3 : ฝดาษหน ู

บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน (ไมใหหนูมีลูกได) ไวรัสดังกลาวอาจชวย
ควบคุมจํานวนหนูได  สมมติวาบริษัทนัน้ประสบความสําเร็จ และกอนที่จะปลอยไวรัสนี้ออกไป ควรมี
การวิจัยเพือ่ตอบคําถามเหลานีห้รือไม   
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”  ในแตละขอ 

คาํถามนีค้วรจะมกีารวิจยัเพือ่หาคาํตอบ 
กอนทีจ่ะปลอยไวรสั ออกไป หรอืไม ใช หรอื ไมใช 

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส ใช / ไมใช 

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี้ ใช / ไมใช 

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอื่นไดหรือไม ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ใช  ใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 32.02 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร /การระบุ

คําถามเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)/การสืบสวน

เชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สถานการณ :  สังคม 
ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 15.45 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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แกรนดแคนยอน 
 
 

แกรนดแคนยอนต้ังอยูในทะเลทรายแหงหน่ึงในสหรัฐอเมริกา เปนหบุเขาที่กวางใหญและลึกมาก
ประกอบดวยชั้นหินหลายชั้น ในอดีตกาลการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไดยกชั้นหินเหลาน้ีข้ึนมาเหนือผิวดิน
ปจจุบันแกรนดแคนยอนหลายสวนมีความลึก 1.6 กม. มีแมนํ้าโคโลราโดไหลผานดานลางสุดของหุบเขา 
จงดูรูปของแกรนดแคนยอนที่ถายจากขอบดานทิศใต สามารถเห็นช้ันหินที่แตกตางกันหลายชั้นไดชัดตาม
แนวผนังของหุบเขา 

คําถามที ่1 : แกรนดแคนยอน 
 

ทุกๆ ปมีคนประมาณหาลานคนไปเที่ยวอทุยานแหงชาติแกรนดแคนยอน  มคีวามกังวล
กันวาจะมีความเสียหายที่เกิดกับอุทยานเนื่องจากมีคนไปเที่ยวจาํนวนมาก 

คําถามตอไปนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม   จงเขยีน
วงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ในแตละคําถาม 

คาํถามนีส้ามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวทิยาศาสตรไดหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

การกรอนที่เกิดข้ึนจากการใชเสนทางเดิน มีมากนอยเทาใด ใช / ไมใช 

พื้นที่ของอุทยานมีความสวยงามเทากับเมื่อ 100 ปกอนหรือไม ใช / ไมใช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หินปูน A 

หินชนวน A 

หินปูน B  

หินชนวน B 

หินชีสตและหินแกรนิต 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)  
และการสืบสวนเชงิวิทยาศาสตร 
(ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสองขอ: ใช  ไมใช   ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 53.76 
เกาหลี 72.24 
จีน-ฮองกง 67.55 
จีน-มาเกา 66.51 
จีน-ไทเป 63.76 
ไทย 47.31 
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คําถามที ่2 : แกรนดแคนยอน 
 

อุณหภมูิในแกรนดแคนยอนอยูในชวงตั้งแตตํ่ากวา 0๐C จนถึงสูงกวา 40๐C  แมวาจะเปน
บริเวณทะเลทราย บางครั้งรอยแตกของหินก็กักเก็บน้ําไว  การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิ    
และน้ําในรอยแตกของหินไปเรงการแตกราวของหินไดอยางไร 

1. น้ําที่เปนน้าํแข็งละลายหินที่รอน 
2. น้ําทาํใหหินเชื่อมติดกัน 
3. น้ําแข็งขัดผิวหนาของหินใหราบเรียบ 
4. น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คําถามที ่3 : แกรนดแคนยอน  
 

มีฟอสซิลของซากสัตวทะเลหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา และปะการัง อยูในชัน้หินปูน A ของ 
แกรนดแคนยอน มีอะไรเกิดขึน้เมือ่หลายลานปกอนที่อธบิายวาทาํไมฟอสซิลเหลานีจึ้งถูกพบทีน่ั่น 

1. ในสมัยโบราณ ผูคนนําอาหารทะเลจากมหาสมุทรเขามาในบริเวณนี ้
2. คร้ังหนึ่งมหาสมทุรมีคลืน่รุนแรงมากและคลื่นยักษพดัพาส่ิงมีชีวติในทะเลขึน้มาบนบก 
3. ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มมีหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง 
4. สัตวทะเลบางชนดิคร้ังหนึ่งมีชีวิตอยูบนบกกอนทีจ่ะอพยพลงสูทะเล 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 67.74 
เกาหลี 70.03 
จีน-ฮองกง 71.75 
จีน-มาเกา 67.88 
จีน-ไทเป 76.45 
ไทย 57.26 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

คะแนนเตม็  
   ขอ 3. ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทร

ปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็ (ระดบั 2) 
   ขอ 4. น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตวัใน 

รอยแตกของหิน 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 84.40 
เกาหลี 85.60 
จีน-ฮองกง 74.30 
จีน-มาเกา 76.67 
จีน-ไทเป 85.90 
ไทย 57.63 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

60 

พฤตกิรรมของปลาหลงัหนาม 
 

 

ปลาหลังหนามเปนปลาที่เล้ียงงายในตูปลา 

 

• ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลงัหนามตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง 

• ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัวอ่ืนๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและพยายามขับไล
ออกไปจากบริเวณน้ัน 

• ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อใหปลา
ตัวเมียไดวางไข 

นักเรียนคนหน่ึงทดลองเพื่อสํารวจตรวจสอบวา  อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราว 

ในตูปลาของนักเรียนไดเล้ียงปลาหลังหนามตัวผูไวหน่ึงตัว  นักเรียนไดนําหุนของปลาทีท่ําดวยขี้ผ้ึงสาม
แบบผูกติดไวกับลวด  เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลวนับ
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาขี้ผ้ึง 

ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู  
แสดงพฤติกรรมกาวราว 

หุนปลาแบบที ่1 
สีเงนิ 

หุนปลาแบบที ่2 
สีแดง 

หุนปลาแบบที ่3 
สีแดงเขม 

30 

15 

0 

ตัวเมยี ตัวผู 
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จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู  
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี 

30 

15 

0 

= สีแดง 
= สีเงิน 

 

คําถามที ่1 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 
 

การทดลองนี้พยายามตอบคาํถามอะไร 

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

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

 

คะแนนเตม็             ไมมคีะแนน 

คําตอบกลาวถึงสีที่ย่ัวยุใหปลาหลงัหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราว
ออกมามากที่สุด 

• ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยากาวราวตอหุนปลาสีแดงมากกวาหุนปลาสี
เงินใชหรือไม 

• มีความสัมพันธระหวางสีกับพฤติกรรมกาวราวใชหรือไม 
• สีของปลาเปนสาเหตุใหปลาตัวผูแสดงอาการกาวราวใชหรือไม 

คําตอบอื่นๆ  
(รวมถึงทุกคําตอบที่ไมไดอางถึง ส ีของการกระตุน/ 
หุนปลา/ปลา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในชวงของการผสมพันธุ  ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการแสดง
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ  ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจตรวจสอบ
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีน้ี 

อีกครั้งที่ใชหุนข้ีผ้ึงสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมทีองแบน สวนอีกตัว
ทองปอง  นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ทีป่ลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอหุนจําลองโดย
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี 
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 14.10 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่2 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม  

นักเรียนสี่คนสรปุผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี้   ขอสรปุเหลานี ้
ถูกตองตามขอมลูที่ไดจากกราฟหรือไม  

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอสรุป 

ขอสรปุนี้ถกูตองตามขอมลูทีไ่ดจากกราฟหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเกีย้วพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู ใช / ไมใช 

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบน ทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมเกีย้วพาราสีมากที่สุด 

ใช / ไมใช 

ปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกับปลาตัวเมีย
ทองปองมากกวาปลาตัวเมียทองแบน 

ใช / ไมใช 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลงัหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง   
และแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงนิ 
ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทัง้ส่ีแบบอีกครั้ง: 

 

 

 

หุนปลาแบบที ่1 หุนปลาแบบที ่2 หุนปลาแบบที ่3 หุนปลาแบบที ่4 

= สีแดง 
= สีเงิน 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ไมใช  ไมใช ใช  

ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 49.15 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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จํานวนของปฏิกิริยา
ตัวผู 

ก ค ข 
= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว 
= จํานวนของพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี 

 

คําถามที ่3 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 

แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูที่มีตอหุนแตละแบบดานบน 

ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

จงเติมอักษร ก  ข  หรือ ค  เพยีงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ 

 ปฏกิริยิา 

แบบที ่1  

แบบที ่2  

แบบที ่3  

แบบที ่4  

คะแนนเตม็  คะแนนบางสวน ไมมคีะแนน 

ถูกทั้งส่ีขอ: ค  ก  ค  ข  ตามลําดับ ถูกเพียงสามในสี่ขอ คําตอบอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
              (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 3.42 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การสบูยา 
 
 

คนนํายาสูบมาใชในรูปของบุหรี่ ซกิาร และกลองสูบยา  การวิจัยแสดงวาโรคที่เกี่ยวของกบัยาสบู
ทําใหทั่วโลกมีผูเสียชีวิตเกือบ 13,500 คนในแตละวัน และมีการทํานายวาในป 2020 โรคที่
เกี่ยวของกับยาสูบจะทําใหคนตายประมาณ 12% ของการตายทั้งหมดในโลก 

ควันของยาสูบมีสารที่เปนอันตรายอยูหลายชนิด  สวนที่เปนอันตรายมากที่สุดคือ นํ้ามนัดิน 
นิโคตินและคารบอนมอนอกไซด 

คําถามที ่1 : การสูบยา 

ควันของยาสบูจะถูกสูดเขาไปสูปอด   น้าํมันดินจากควันจะเกาะอยูที่ปอดและทําใหปอดทํางานไมไดอยางเต็มที ่

ขอความใดตอไปนี้เปนหนาที่ของปอด 

1. สูบฉีดโลหิตไปยงัสวนตางๆ ของรางกาย 
2. แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด 
3. ทําใหเลอืดบริสุทธิ์โดยลดคารบอนไดออกไซดจนเปนศูนย 
4. เปลี่ยนโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดใหเปนโมเลกุลของออกซิเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาํถามที.่2 : การสบูยา 
  

การสูบยาเพิ่มความเสี่ยงของการเปนมะเร็งปอดและโรคอื่นๆ  ความเสี่ยงในการเกิดโรคตอไปนี ้
เพิ่มขึน้จากการสูบยาสูบหรือไม   จงเขียนวงกลมลอมรอบคาํวา   “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

 
ความเสีย่งของการเกดิโรคเหลานีเ้พิม่ขึน้ 

จากการสบูยาสบูหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

โรคถุงลมโปงพอง ใช / ไมใช 

โรคภูมิคุมกันบกพรอง/โรคเอดส ใช / ไมใช 

โรคอีสุกอีใส ใช / ไมใช 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

คะแนนเตม็  

   ขอ 2.  แลกเปลี่ยนออกซิเจนจาก
อากาศที่หายใจไปสูเลือด 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็  

   ถูกทั้งสามขอ:  ใช  ไมใช  ไมใช  
ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 44.57 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.86 
หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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บางคนใชแผนนิโคตินชวยในการเลิกสูบยา แผนนิโคตินจะถูกแปะติดที่ผิวหนังและปลอยนิโคติน  
สูเลือด เพื่อชวยลดอาการอยากและอาการขาดยาเมื่อหยุดสูบยาแลว 

เพื่อศึกษาผลของแผนนิโคติน ผูสูบที่ตองการเลิกสูบ 100 คน ถูกเลือกมาโดยการสุม  ใชเวลาใน
การศึกษา 6 เดือน การวัดประสิทธิภาพของแผนนิโคตินทําโดยการหาวามีกี่คนที่ไมกลับไปสบูยา
อีกเมื่อส้ินสุดการทดลอง 

 
คําถามที ่3 : การสูบยา 

การออกแบบการทดลองใดตอไปนี้ทีด่ทีีส่ดุ 

1. ทุกคนในกลุมตดิแผนนิโคติน 
2. ทุกคนติดแผนนิโคตินยกเวนหนึ่งคนทีพ่ยายามเลกิสูบยาโดยไมใชแผนนิโคติน 
3. แตละคนเลือกเองวาจะติดหรือไมติดแผนนิโคตินเพื่อชวยเลิกสูบยาก็ได 
4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคตินและอีกคร่ึงหนึ่งไมใช 

 

 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่4 : การสูบยา 
 

มีวิธีการหลายวธิีที่ใชชักจูงใหคนเลิกสูบยาสูบ 

วิธีการตอไปนีใ้ชเทคโนโลยเีปนพืน้ฐานหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคาํวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

วิธทีีใ่ชลดการสบูยาสบูนีใ้ชพืน้ฐานทางเทคโนโลยหีรอืไม ใช  หรอื ไมใช 

ข้ึนราคาบุหร่ี ใช / ไมใช 

ผลิตแผนนิโคตินเพื่อชวยใหคนเลิกสูบบุหร่ี ใช / ไมใช 

หามสูบบุหร่ีในบริเวณที่สาธารณะ ใช / ไมใช 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  

   ขอ 4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคติน
และอีกคร่ึงหนึ่งไมใช 

ไมไดคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็  

   ถูกทั้งสามขอ: ไมใช  ใช  ไมใช ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
              (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว / สังคม 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.29 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.29 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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แสงของดาว 
 

ธงชัยชอบดูดาว แตเขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดชัดในเวลากลางคืนเน่ืองจากเขาอยูในเมืองใหญ 
เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนข้ึนไปบนเขา   เขาสังเกตเหน็ดาวเปนจํานวนมากซึ่งเขาไม
สามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง 

 
คําถามที ่1 : แสงของดาว  

ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทยีบกับในเมืองใหญ 

1. ในเมอืงมีดวงจนัทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอืน่ๆ 
2. ในชนบทมีฝุนอยูในอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดกีวาในเมือง 
3. ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก 
4. อากาศในเมอืงอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจาก

รถยนต เคร่ืองจกัร และบานเรือน 

 

 

 

 

 

 
 

คําถามที ่2 : แสงของดาว 

ธงชัยใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญสองดูดาวที่มคีวามสวางนอย  

ทําไมการใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศนูยกลางขนาดใหญ จึงทําใหสังเกตเห็น
ดาวทีม่ีความสวางนอยได 

1. เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะรับแสงไดมากขึ้น 
2. เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะมีกําลังขยายมากขึ้น 
3. เลนสขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึน้ 
4. เลนสขนาดใหญจะสามารถรับสีเขมจากดาวได 

 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 3. ความสวางของแสงไฟในเมือง   

ทําใหมองเห็นดาวไดยาก 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็  
    ขอ 2. เลนสที่มีขนาดใหญข้ึนจะมี

กําลังขยายมากขึน้ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.23 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 67.95 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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กันแดด 
 

มีนาและดนัย สงสัยวาสารกันแดดชนิดใดจะปองกันผิวจากแสงแดดไดดีที่สุด  สารกันแดดมคีาการปองกันแสงแดด 
(SPF)  ที่ช้ีบอกวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดไดดีเพียงใด ผลิตภัณฑที่มีคา SPF 
สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่มีคา SPF ตํ่า (SPF ยอมาจาก Sun Protection Factor) 

ทั้งสองคนหาวธิีเปรียบเทียบสารกนัแดดชนิดตางๆ  จึงไดรวบรวมสิง่ตอไปน้ี 

• แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน 

• กระดาษไวแสงหนึ่งแผน 

• นํ้ามันแร (M) และครีมที่มีสวนประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ 

• สารกันแดดสี่ชนิด ใชช่ือ S1 S2 S3 และ S4 
เขาใชนํ้ามันแรเพราะวายอมใหแสงแดดผานไปไดเกือบทั้งหมด  สวนซิงคออกไซดจะกันแสงแดดไดเกือบสมบูรณ 

ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนที่หน่ึง แลวใชแผนพลาสติกแผน
ที่สองวางทับดานบน  กดทบับนแผนพลาสติกทั้งสองดวยหนังสือเลมใหญๆ 

ตอจากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง กระดาษไวแสงมีสมบัติเปล่ียนสีจากเทาเขมเปนสี
ขาว(หรือสีเทาออนมาก) ข้ึนอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด  แลวดนัยนําทั้งหมดไปวางไวกลางแดด 

 

 

คําถามที ่1 : กนัแดด  

ขอความใดตอไปนี้บอกถึงบทบาทของน้ํามันแรและซิงคออกไซด  
ในการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของสารกันแดด 

1. น้ํามนัแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู 
2. น้ํามนัแรเปนตัวที่ถูกทดสอบ ซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง 
3. น้ํามนัแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ 
4. ทั้งน้ํามนัแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทยีบผลการทดลอง 

 
 

M S1 

ZnO 

S2 

S3 S4 

แผนพลาสติก 

กระดาษไวแสง 

คะแนนเตม็  
   ขอ 4. ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปน

สารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที ่2 : กันแดด  

มีนาและดนัยพยายามหาคําตอบของคําถามขอใด ตอไปนี ้

1. สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกบัชนดิอื่น 
2. สารกันแดดปกปองผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางไร 
3. มีสารกันแดดชนดิใดหรอืไม ที่ใหการปกปองนอยกวาน้ํามันแร 
4. มีสารกันแดดชนดิใดหรอืไม ที่ใหการปกปองมากกวาซิงคออกไซด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําถามที ่3: กันแดด 

ทําไมจึงตองกดแผนพลาสติกใสแผนที่สองลงบนแผนแรก 

1. เพื่อไมใหหยดของสารแหงไป 
2. เพื่อใหหยดของสารกระจายตัวออกมากที่สุด 
3. เพื่อเก็บหยดของสารใหอยูในเครื่องหมายวงกลม 
4. เพื่อทาํใหหยดของสารมีความหนาเทากนั 

 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 1. สารกันแดดแตละชนิดกันแดด    

ไดดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ชนิดอื่น 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 4  เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนา

เทากัน 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
               (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 45.07 
เกาหลี 43.15 
จีน-ฮองกง 45.17 
จีน-มาเกา 39.05 
จีน-ไทเป 41.85 
ไทย 36.35 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 59.90 
เกาหลี 56.34 
จีน-ฮองกง 58.44 
จีน-มาเกา 51.06 
จีน-ไทเป 50.43 
ไทย 51.42 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศ าสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 50.47 
เกาหลี 42.42 
จีน-ฮองกง 48.99 
จีน-มาเกา 43.33 
จีน-ไทเป 45.81 
ไทย 37.48 
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คําถามที ่4: กันแดด 

กระดาษไวแสงที่มีสีเทาเขม  และจะจางลงเปนสีเทาออนเมื่อถูกแสงแดดเล็กนอย 
จนเปนสีขาวเมื่อถูกแสงแดดมากๆ 

รูปในขอใดตอไปนี้จะเกิดขึ้นจากการทดลอง  จงอธิบายวาทาํไมนกัเรียนจึงเลือกขอนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  คะแนนบางสวน 

ตอบขอ 1. พรอมคําอธิบายที่วาจุด ZnO ยังคงเปนสี
เทาเขม (เพราะวามันกันแสงแดดไว) และ 
จุด M เปล่ียนเปนสีขาว (เพราะนํ้ามันแร
ดูดกลืนแสงแดดไดนอยมาก)  เชน 
[ไมจําเปนตองมีคําอธิบายเพิ่มเติมดังในวงเล็บ 
(ถาคําตอบมีคําอธิบายมากพอ)] 

• ขอ 1.  ZnO กันแสงแดดไวตามท่ีมันควรจะเปน และ M 
ปลอยใหแสงแดดทะลุเขาไปได 

• ฉันเลือกขอ 1. เพราะน้ํามันแรจะตองเปล่ียนเปนสีท่ี
ออนที่สุด ในขณะที่ซิงคออกไซดเปนสีเขมท่ีสุด 

ตอบขอ 1. ใหคําอธิบายถูกเพียงจุด ZnO หรือ จุด M จุดใด
จุดหนึ่ง แตไมไดอธิบายถูกทัง้สองจุด เชน 

• ขอ 1.  น้ํามันแรมีความตานทานตอแสงยูวีต่ําท่ีสุด ดังนั้น
กระดาษตรงที่มีสารอื่นๆ จะไมเปนสีขาว 

• ขอ 1.  ในเชงิปฏิบัติซิงคออกไซดดูดกลืนรังสีท้ังหมดไว และ
แผนผังแสดงวาเปนเชนนั้น 

• ขอ 1.  เพราะ ZnO กันแสงไว และ M ดูดกลืนแสง 

 

ไมมคีะแนน 
 คําตอบอื่นๆ เชน 

• ขอ 1 (ไมใหเหตุผล) 

• ขอ 2  ZnO  กันแสงแดดไว และน้ํามันแรปลอยใหแสงแดดผานไปได 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 43.71 
เกาหลี 45.95 
จีน-ฮองกง 44.42 
จีน-มาเกา 31.81 
จีน-ไทเป 42.97 
ไทย 11.63 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 

1. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 

3. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 

2. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 

4. 
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อลัตราซาวด 
 
ในหลายประเทศมีการถายภาพของทารกในครรภโดยการถายภาพดวยอัลตราซาวดซึ่งมีการพิจารณาแลววาปลอดภัย 
ทั้งมารดาและทารกในครรภ 

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่ไปมาบนทองของแม คลืน่อัลตราซาวดถูกสงผานไปในทอง 
คลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ  คลื่นสะทอนเหลาน้ีถูกตรวจจับไดโดยเครื่องตรวจจับคลื่นและ
สงผานไปยังเครื่องสรางภาพ 

คําถามที ่1 : อลัตราซาวด  

ในการสรางภาพ เคร่ืองอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเคร่ืองตรวจจับคลื่น     
คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผานทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วนิาที    เพือ่ใหสามารถคาํนวณ 
ระยะทางไดเคร่ืองจะตองวัดอะไรดวย 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
 
 

คะแนนเตม็  ไมมคีะแนน 

ตองวัดระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่น
ไปยังพื้นผิวของทารกและสะทอนกลับมา เชน 

• ระยะเวลาที่คล่ืนเดินทาง 
• ระยะเวลาการเดินทางของคลื่น 
• เวลา 

• เวลา  เพราะระยะทาง = ความเร็วตอเวลา 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• ระยะทาง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 12.54 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่2: อลัตราซาวด  

ภาพทารกในครรภอาจไดจากการใชรังสีเอ็กซเชนเดียวกัน  แตผูหญิงที่อยูในระหวางตั้งครรภ 
จะไดรับคาํแนะนาํใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะทีอ่ยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

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

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

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

คะแนนเตม็  ไมมคีะแนน 

คําตอบที่กลาวถึงรังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ  
• รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ 
• รังสีเอ็กซอาจทําใหเกิดการกลายพันธุของทารกในครรภ 
• รังสีเอ็กซสามารถทําใหทารกในครรภเกิดมาผิดปกติ 

• เด็กอาจไดรับรังสีเอ็กซบางสวน 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• รังสีเอ็กซไมใหภาพทารกในครรภ

ท่ีชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่3: อลัตราซาวด  

การตรวจอัลตราซาวดของแมทีกํ่าลังต้ังครรภสามารถตอบคาํถามตอไปนี้ไดหรอืไม 
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

การตรวจอลัตราซาวดสามารถตอบ 
คาํถามนีไ้ดหรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม ใช / ไมใช 

ตาของทารกเปนสีอะไร ใช / ไมใช 

ทารกมีขนาดปกตหิรือไม ใช / ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
   ถูกทั้งสามขอ:  ใช  ไมใช  ใช   

ตามลําดับ 

ไมมคีะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 84.55 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.39 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ลปิมนั 
 
 

ตารางขางลางน้ี แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได 
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมันซึ่งออนและเปนมันกวา 

ลปิมนั 

สวนผสม : 

นํ้ามันละหุง  5   กรัม 
ไขผึ้ง   0.2 กรัม 
ไขมันปาลม  0.2 กรัม 
สีผสมอาหาร  1   ชอนชา 
สารแตงรสชาติ  1   หยด 
วธิทีาํ : 
อุนนํ้ามันและไขในภาชนะที่แชอยูในนํ้ารอน จนผสมเขากันดี 
จึงเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน 

ลปิสตกิ 

สวนผสม : 

นํ้ามันละหุง  5   กรัม 
ไขผึ้ง   1   กรัม 
ไขมันปาลม  1   กรัม 
สีผสมอาหาร  1   ชอนชา 
สารแตงรสชาติ  1   หยด 
วธิทีาํ : 
อุนนํ้ามันและไขในภาชนะที่แชอยูในนํ้ารอน จนผสมเขากันดี 
จึงเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน 

คําถามที ่1: ลปิมัน  

ในการทําลปิมนัและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ 

ลิปสติกที่ทําจากสวนผสมนี้จะแขง็และใชยาก 

นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพือ่ทําใหลิปสติกออนลงกวาเดมิ 

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

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

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

คะแนนเตม็ ไมมคีะแนน 

คําตอบที่แสดงวานักเรียนจะใสไขนอยลง และ/หรือ   
ใสนํ้ามันเพิ่มข้ึน  เชน 

• ควรใชไขผึ้งและไขมันปาลมลดลงเล็กนอย 

• เติมน้ํามันละหุงมากขึ้น 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• อุนของผสมใหนานขึ้นเพื่อใหออนลง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 52.63 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่2: ลปิมัน  

น้ํามนัและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้าํมันไมผสมกับน้ําและไขก็ไมละลายในน้าํ 

ขอใดตอไปนีน้าจะเกิดขึ้นไดมากทีสุ่ด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน 

1. ไดของผสมทีม่ันและออนตัวกวา 
2. ของผสมจับตัวกนัแนนขึ้น 
3. ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย 
4. มีกอนไขมันลอยอยูเหนือน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่3: ลปิมัน  

เมื่อเติมสารที่เรียกวาอมิัลซฟิายเออรลงไปจะทาํใหน้ํามนัและไขผสมกับน้าํได 

ทําไมสบูและน้ําจงึสามารถลบลิปสติกออกได 

1. น้ํามอีิมัลซิฟายเออรที่ทาํใหสบูและลิปสติกผสมกนัได 
2. สบูทําหนาที่เปนอิมัลซฟิายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได 
3. อิมัลซฟิายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได 
4. สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอมิลัซิฟายเออรที่ผสมกับน้าํได 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 4   มีกอนไขมันลอยอยูเหนือน้ํา 

ไมมคีะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 2  สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร 

ทําใหน้ําและลิปสตกิผสมกันได 

ไมมคีะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 63.60 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.35 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ววิฒันาการ 
 

ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งไดเร็ว 

นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา 
พวกเขาคิดวาฟอสซิลเหลาน้ันเปนบรรพบุรุษของมาในปจจุบัน 
นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิลเหลาน้ันมีชีวิตอยู
ไดดวย 

ตารางขางลางน้ี แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน 

 

 

ช่ือ ไฮราโคเธเรียม เมโซฮปิปุส เมอรี่ฮิปปุส อีควุส 
(มาในปจจุบัน) 

รูปราง 
ภายนอก 

(มาตราสวน
เดียวกัน) 

 
 

 

ชวงเวลาทีม่ีชีวิต 55 ถึง 50 ลานปกอน 39 ถึง 31 ลานปกอน 19 ถึง 11 ลานปกอน 2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน 

โครงกระดูก 
ของขา        

(มาตราสวน
เดียวกัน) 

 

 

 

 
 

คําถามที ่1: วิวฒันาการ  

ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนดิ 
ในตาราง จงอธบิาย 

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

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

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

คะแนนเตม็ คะแนนบางสวน 

คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของโครงกระดูกขา 
เชน 

• โครงกระดูกขาเหมือนกันมากแตมีการเปล่ียนแปลงทีละนอย 
• นิ้วเทา/กีบเทามาเชื่อมรวมกันในชวง 55 ถึง 2 ลานปกอน 
• กีบเทามามีการเปล่ียนแปลง 

• จํานวนนิ้วเทาลดลง 

คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางทั้งหมด 
• พวกมันมีรูปรางท่ีเหมือนกัน แลวเร่ิมมีรูปราง

ท่ีใหญขึ้น 

• มาตัวใหญขึ้น 
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ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• ขาหลัง 
• ขาของมายาวขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา 
• ขามีการเปล่ียนแปลง 
• พวกมันถูกเรียกวา ฮิปปุส 

• เมื่อเวลาผานไป มาสูญหายไปหลายลานป 
• การเปล่ียนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการเปล่ียน

รูปราง  
• [ถูกตอง แตไมใชคําตอบของคําถามนี้]  เชน กะโหลกศีรษะใหญขึ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําถามที ่2: วิวฒันาการ  

นักวิทยาศาสตรสามารถทําวจัิยตอในเรื่องใดเพือ่หาวามามีวิวัฒนาการมาอยางไร ในชวงเวลาที่ผานมา 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

งานวจิยันีจ้ะชวยใหคนพบไดวามามวีวิฒันาการมาอยางไรในชวงเวลาที่
ผานมา ใชหรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน ใช / ไมใช 

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40 ลานปกอน ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
   ตอบถูกทั้งสองขอ:  ไมใช  ใช  ตามลําดับ 
ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 42.05 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 42.05 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่3: วิวฒันาการ  

ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดทีี่สุดกับทฤษฎีวิวฒันาการ 

1. ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส 

2. ทฤษฎีวิวฒันาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได 

3. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีวทิยาศาสตรที่ปจจุบนัตั้งอยูบนพื้นฐานของประจักษพยานที่มากพอ 

4. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทีไ่ดรับการพิสูจนแลววาถกูตองโดยการทดลองทางวทิยาศาสตร 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 34.38 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 3  วิวัฒนาการเปนทฤษฎีวิทยาศาสตรที่

ปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของประจักษ
พยานที่มากพอ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
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แมรี ่ มองตาก ู
 

  อานบทความจากหนังสือพมิพตอไปนี้ และตอบคําถาม 

ประวัตขิองการฉดีวคัซีน 

แมร่ี  มองตากู เปนผูหญิงสวย  เธอรอดชีวิตจากการติดเชื้อฝดาษเมื่อป ค.ศ  .1715  แตยังมีแผลเปนเต็ม
ไปทั่วผิวหนัง   ขณะที่อยูในตุรกีในป ค.ศ 1717  เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวาการปลูกฝซึ่งใชกันอยูทั่วไป  
วิธีการนี้ใชการขีดเชื้อไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนังของคนที่อายุนอยและมีสุขภาพดี  ซึ่งตอมาจะมี
อาการไขแตทุกรายจะมีอาการของโรคอยางออนๆ เทาน้ัน  

แมร่ี  มองตากู   เช่ือมั่นในความปลอดภัยของการปลูกฝ จนยอมใหลูกชายและลูกสาวของเธอ ไดปลูกฝ 

ในป ค.ศ .1796   เอ็ดเวิรด  เจนเนอร ใชวิธีการปลกูฝดวยเชื้อโรคที่ใกลเคียงกันคือ ฝดาษในวัว เพื่อผลิต
สารตานทานโรคฝดาษ   เมื่อเปรียบเทียบกบัการปลูกฝดวยเชื้อฝดาษ  วิธีการนี้มีผลขางเคียงนอยและผูที่
ไดรับจะไมสามารถแพรเช้ือใหผูอ่ืน  วิธีการนี้เปนทีรู่จักกันวาการฉีดวัคซีน 

คําถามที ่2: แมรี ่ มองตาก ู

โรคชนิดใดบางทีม่นุษยสามารถฉดีวัคซนีปองกันได 

1. โรคทางพนัธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย (โรคเลือดไหลไมหยุด) 
2. โรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัส เชน โปลิโอ 
3. โรคที่เกิดจากการทํางานผดิปกตขิองรางกาย เชน เบาหวาน 
4. โรคทุกชนิดที่ไมมีทางรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่3: แมรี ่ มองตาก ู  

ถาสัตวหรือมนุษยปวยจากการตดิเช้ือแบคทีเรียและหายจากโรคแลว 

ปกติแบคทีเรียทีท่ําใหเกิดโรคนั้น จะไมทาํใหสัตวหรือมนษุยปวยซ้าํอีก 

เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ 
1. รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้ 
2. รางกายสรางสารตอตาน (แอนตบิอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนัน้กอนที่จะเพิม่จํานวน 
3. เซลลเม็ดเลอืดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนดิเดียวกันนี ้
4. เซลลเม็ดเลอืดแดงจับและกําจัดแบคทีเรียชนดินีใ้หหมดไปจากรางกาย 

 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 2  โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 2. รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) 

ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่ม
จํานวน 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 71.37 
เกาหลี 69.00 
จีน-ฮองกง 78.96 
จีน-มาเกา 76.07 
จีน-ไทเป 69.38 
ไทย 78.73 
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คําถามที ่4: แมรี ่ มองตาก ู  

จงใหเหตุผลหนึ่งขอวา ทาํไมจึงแนะนําใหฉีดวัคซนีปองกันไขหวัดใหญโดยเฉพาะเด็กและคนแก 

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

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

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

 

คะแนนเตม็   ไมมคีะแนน 

คําตอบอางถึงเด็กและ/หรือคนแกมีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาคนอ่ืนหรือ
คําตอบในทํานองคลายๆ กัน  
ขอสงัเกตในการใหคะแนน:  เหตุผลที่ใหมาตองอางถึงเด็กหรือคนแกโดยเฉพาะ  
–  ไมใชคนโดยทั่วไป และคําตอบตองช้ีบอกโดยตรง หรือโดยนัยวา คนเหลาน้ี 
 มีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาคนอ่ืน  
–  ไมใชตอบกวางๆ วา “ออนแอกวา”   เชน 

• คนเหลานี้มีความตานทานตอการเจ็บปวยนอย 
• เด็กและคนแกไมสามารถตอสูกับเช้ือโรคไดงายเหมือนคนอืน่ 
• เขาเหลานั้นมีแนวโนมท่ีจะติดเช้ือไขหวัดใหญไดงาย 
• ถาพวกเขาไดรับเช้ือไขหวัดใหญจะสงผลรุนแรงในคนเหลานี้ 
• เพราะระบบตางๆ ของรางกายเด็กและคนแกออนแอกวา 
• คนแกปวยไดงายกวา 

คําตอบอื่นๆ 
• ดังนั้น เขาจึงไมติดเช้ือไขหวัดใหญ 
• พวกเขาออนแอกวา 
• พวกเขาตองการความชวยเหลือ       

ในการตอสูกับไขหวัดใหญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 75.72 
เกาหลี 63.10 
จีน-ฮองกง 88.55 
จีน-มาเกา 86.70 
จีน-ไทเป 89.77 
ไทย 58.99 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 84.38 
เกาหลี 63.29 
จีน-ฮองกง 87.44 
จีน-มาเกา 84.46 
จีน-ไทเป 86.82 
ไทย 45.74 
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ฝนกรด 
 

รูปถายขางลางน้ี เปนรูปแกะสลักทีเ่รียกวา แคริยาทิด ซึ่งถูกสรางไวทีม่หาวิหารอโครโพลิสใน 
กรุงเอเธนสเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว   รูปแกะสลักน้ีทําดวยหินชนิดหนึ่งที่เรียกวาหินออน     
หินออนประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต  

ในป ค.ศ.1980  รูปแกะสลักเดิมถูกยายมาอยูภายในพิพิธภัณฑของอโครโพลิสและเอารูปสลัก
จําลองวางไวแทนที่ เน่ืองจากรูปแกะสลักเดิมถูกกัดกรอนจากฝนกรด 

 

คําถามที ่1: ฝนกรด  

น้ําฝนปกตมิีความเปนกรดเล็กนอย เพราะดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ   สวนฝนกรด 
มีความเปนกรดมากกวาฝนปกต ิ เพราะฝนกรดดูดซบักาซ  เชน  ออกไซดของซัลเฟอรและ 
ออกไซดของไนโตรเจนไวดวย 

ออกไซดของซัลเฟอร และออกไซดของไนโตรเจนในอากาศมาจากไหน 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ภัยอันตราย 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 54.43 
เกาหลี 60.32 
จีน-ฮองกง 72.53 
จีน-มาเกา 56.39 
จีน-ไทเป 69.28 
ไทย 22.71 
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คะแนนเตม็ 

คําตอบใดคําตอบหนึ่ง เชน ไอเสียรถยนต การปลอยของเสียจากโรงงาน การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน นํ้ามัน และ  
ถานหิน  กาซจากภูเขาไฟ หรือส่ิงอ่ืนที่คลายคลึงกัน  เชน 

• การเผาไหมของถานหินและกาซ 
• ออกไซดในอากาศมาจากมลภาวะจากโรงงานและอุตสาหกรรม 
• ภูเขาไฟ 
• ไอเสียจากโรงไฟฟา [“โรงไฟฟา” นับรวมโรงไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล] 

• มันมาจากการเผาไหมวัตถุท่ีประกอบดวยซัลเฟอรและไนโตรเจน 
 

คะแนนบางสวน 

คําตอบบอกแหลงของมลภาวะมีทัง้ที่ไมถูกตอง และที่ถูกตอง  เชน 
• เช้ือเพลิงฟอสซิล และโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร [โรงไฟฟานิวเคลียรไมใชแหลงของฝนกรด] 
• ออกไซดท่ีมาจากโอโซน ช้ันบรรยากาศ และอุกกาบาตที่ตกลงสูโลก  รวมทั้งการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล 

หรือ   คําตอบที่อางถึง “มลภาวะ”แตไมไดช้ีถึงแหลงของมลภาวะที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด  เชน 
• มลภาวะ 
• สิ่งแวดลอมโดยท่ัวไป บรรยากาศที่เราอาศัยอยู เชน มลภาวะ 
• การเกิดกาซ มลภาวะ ไฟ บุหร่ี 

[ความหมายของ “การเกิดกาซ” “ไฟ” ยังชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอ ควันบุหร่ีไมใชสาเหตุหลักของฝนกรด] 
• มลภาวะ เชนจากโรงไฟฟานิวเคลียร 

ขอสงัเกตในการใหคะแนน: คําตอบที่กลาวถงึคําวา“มลภาวะ” ก็พอทีจ่ะถูกบางสวน  แตตองตรวจดูตัวอยางที่มากบัคําตอบวา 
จะถูกตองสมบูรณหรือไม 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบที่ไมไดกลาวถึง “มลภาวะ” และ สาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด  เชน 
• พวกมันถูกปลอยออกมาจากพลาสติก 
• พวกมันเปนสวนประกอบของอากาศตามธรรมชาติ 
• บุหร่ี 
• ถาน และน้ํามัน [ยังเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอไมไดอางถึง การเผาไหม”] 
• โรงไฟฟานิวเคลียร 

• ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม [ยังเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอ 
 
 
 
 

ผลของฝนกรดที่มีตอหินออน    จําลองไดโดยใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชู  ต้ังทิง้ไวคางคืน 
นํ้าสมสายชูและฝนกรดมีความเปนกรดใกลเคียงกัน เมื่อใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูจะมีฟองกาซ
เกิดขึ้น  เราสามารถชั่งนํ้าหนักของหินออนแหงกอนและหลังการทดลองได 
 
 

คําถามที ่3: ฝนกรด  
หินออนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในน้ําสมสายชูมมีวล 2.0 กรัม  

เมื่อใสลงในน้าํสมสายชู ต้ังทิ้งไวคางคืน วันรุงขึน้นําเศษหนิขึ้นมาและทําใหแหง 
มวลของหินออนที่แหงแลวควรเปนเทาใด 

1.  นอยกวา 2.0 กรัม  2.  2.0 กรัมเทาเดิม 
3.  ระหวาง 2.0 – 2.4 กรัม  4.  มากกวา 2.4 กรัม 
 

คะแนนเตม็ 
   ขอ1. นอยกวา 2.0 กรัม 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที ่4: ฝนกรด  

นักเรียนที่ทาํการทดลองขางตน ไดทดลองใสหินออนชิ้นเล็กๆลงในน้าํบริสุทธิ์ (น้าํกลั่น) 
และตั้งทิ้งไวคางคืนเชนกัน 

จงอธิบายเหตุผลวา ทําไมนักเรียนผูนี้จึงทําการทดลองขั้นตอนนี้ดวย 

 

คะแนนเตม็  คะแนนบางสวน  

เพื่อแสดงใหเห็นวากรด (นํ้าสมสายชู) เปนส่ิงจําเปนตอการ
เกิดปฏิกิริยา  เชน 

• เพื่อใหแนใจวาน้ําฝนตองมีความเปนกรดเชนเดียวกับ 
 ฝนกรด จึงทําใหเกิดปฏิกิริยานี้ 

• เพื่อดูวามีสาเหตุอื่นในการเกิดรูพรุนบนเศษหินออนหรือไม 

• เพราะมันแสดงวาเศษหินออนไมใชจะทําปฏิกิริยากับของเหลวใด
ก็ได เนื่องจากน้ําเปนกลาง 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• เพื่อแสดงใหเห็นวาน้ํากล่ันไมมีฤทธิ์เปนกรด 

มีการเปรียบเทียบกับการทดลองระหวางนํ้าสมสายชูกับ
หินออน แตไมมกีารอธิบายใหชัดเจนวากรด(นํ้าสมสายชู) 
จําเปนสําหรับการเกิดปฏิกิริยา  เชน 

• เปรียบเทียบกับหลอดทดลองอื่นเพื่อดูวาเศษหินออนมี
การเปล่ียนแปลงในน้ําบริสุทธิ์หรือไม 

• นักเรียนทําขั้นตอนนี้เพื่อแสดงวาเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝนตก
ลงบนหินออนตามปกติ 

• เพราะน้ํากล่ันไมเปนกรด 
• เพื่อเปนชุดควบคุม 
• เพื่อดูความแตกตางระหวางน้ําธรรมดาและน้ําท่ีเปนกรด 
 (น้ําสมสายชู) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ภัยอันตราย 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 83.37 
เกาหลี 83.62 
จีน-ฮองกง 79.41 
จีน-มาเกา 74.27 
จีน-ไทเป 80.81 
ไทย 57.39 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ภัยอันตราย 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 35.45 
เกาหลี 35.55 
จีน-ฮองกง 42.64 
จีน-มาเกา 28.82 
จีน-ไทเป 38.24 
ไทย 23.60 
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การออกกาํลงักาย 
 

การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแตพอประมาณเปนส่ิงที่ดีสําหรบัสุขภาพ 

 
คําถามที ่1: การออกกําลงักาย 

ขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอคอือะไร    

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

ตอไปนีเ้ปนขอดีของการออกกาํลงักายอยางสม่าํเสมอใชหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต ใช / ไมใช 

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ ใช / ไมใช 

การออกกําลังกายชวยหลีกเลีย่งการมีน้ําหนักมากเกินไป ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่3: การออกกําลงักาย 

มีอะไรเกิดขึ้นเมือ่กลามเนือ้ไดออกกําลัง  

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ในแตละขอความ 
 

สิง่นีเ้กดิขึ้นเมือ่กลามเนือ้ไดออกกาํลงัใชหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น ใช / ไมใช 

ไขมันเกิดข้ึนในกลามเนื้อ ใช / ไมใช 

 

คะแนนเตม็ 
   ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ใช ตามลําดับ 
ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็ 
   ถูกทั้งสองขอ: ใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 37.76 
เกาหลี 35.59 
จีน-ฮองกง 74.36 
จีน-มาเกา 55.05 
จีน-ไทเป 35.11 
ไทย 42.86 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 50.32 
เกาหลี 42.83 
จีน-ฮองกง 60.62 
จีน-มาเกา 57.30 
จีน-ไทเป 56.43 
ไทย 12.31 
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คําถามที ่5: การออกกําลงักาย  

ทําไมขณะที่กําลงัออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลงัพักผอน  

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

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

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

คะแนนเตม็  

คําตอบที่หมายความวาเพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่
มีระดับเพิ่มข้ึน และใหออกซิเจนมากขึ้นกับรางกาย 
[ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน 
“คารบอนไดออกไซด” หรือ “ออกซิเจน”] เชน 

• เมื่อออกกําลังกาย รางกายตองการออกซิเจน
มากขึ้น และสรางคารบอนไดออกไซดมากขึ้น 
การหายใจจึงเปนเชนนั้น 

• การหายใจเร็วขึ้น ทําใหไดรับออกซิเจนเขาสู
กระแสโลหิตเพิ่มขึ้น และคารบอนไดออกไซดถูก
กําจัดมากขึ้น 

คําตอบที่หมายความวาเพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มข้ึน
ออกจากรางกาย หรอื เพื่อใหออกซิเจนกับรางกายมากขึ้น            
[หมายเหต:ุ ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน 
“คารบอนไดออกไซด” หรือ “ออกซิเจน”]  เชน 

• เพราะเราตองกําจัดคารบอนไดออกไซดท่ีสรางเพิ่มขึ้น 
• เพราะกลามเนื้อตองการออกซิเจน [นัยคือ : รางกายของคุณตองการ

ออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขณะออกกําลังกาย (ใชกลามเนื้อ)] 
• เพราะการออกกําลังกายใชออกซิเจนหมดไป 
• คุณหายใจแรงขึ้น เพราะคุณหายใจเอาออกซิเจนเขาสูปอดเพิ่มขึ้น 

[ตอบไดไมคอยดี แตก็รูไดวารางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น] 

• เมื่อคุณใชพลังงานมากขนาดนั้น รางกายของคุณตองการอากาศ
เพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 เทา นอกจากนี้ยังตองการกําจัด
คารบอนไดออกไซดในรางกายอีกดวย [ประโยคหลังคือ 
คารบอนไดออกไซดสวนที่เกินจะถูกกําจัดออกจากรางกายของคุณ  
ก็ไมไดขัดแยงกับประโยคแรกแตถาตอบเพียงประโยคแรกจะไมได
คะแนน] 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ  เชน 
• อากาศเขาสูปอดมากขึ้น 
• เพราะกลามเนื้อใชพลังงานมากขึ้น [ไมเจาะจงพอ] 
• เพราะหัวใจของคุณเตนเร็วขึ้น 
• รางกายของคุณตองการออกซิเจน [ไมไดอางถึงความตองการออกซิเจนท่ีเพิ่มขึน้] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 50.32 
เกาหลี 42.83 
จีน-ฮองกง 60.62 
จีน-มาเกา 57.30 
จีน-ไทเป 56.43 
ไทย 12.31 
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แปงขนมปง 
 

 

การทําแปงขนมปง คนที่ทําจะผสมแปง นํ้า เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวจะเก็บแปง
ไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพื่อใหเกดิการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในแปง
โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) ชวยเปลี่ยนแปงและนํ้าตาลในแปงใหเปนคารบอนไดออกไซดและ
แอลกอฮอล 

 

คําถามที ่1: แปงขนมปง   

การหมักทาํใหแปงขนมปงฟูขึน้    ทําไมแปงขนมปงจึงฟูขึ้นได 

1. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะแอลกอฮอลถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนเปนกาซ 
2. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพิม่จํานวน 
3. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น 
4. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 3. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะกาซคารบอนไดออกไซด

ถูกสรางขึ้น 
ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 27.78 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

แปง นํ้า เกลือ 
และยีสต  

ภาชนะ 

การทดลองที่ 1 

 

เครื่องชั่ง 

แปง นํ้า เกลือ 
และยีสต  

ภาชนะ
แบบเปด 

การทดลองที่ 3 

 

เครื่องชั่ง 

แปง นํ้า เกลือ   
ไมมียีสต 

ภาชนะ 
แบบเปด 

การทดลองที่ 4 

 

เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

ภาชนะ 

การทดลองที่ 2 
 

แปง นํ้า เกลือ    
ไมมียีสต 

ตอนเริ่มตนการทดลองทั้งส่ีตามรูปขางลาง  แปงมีนํ้าหนักเทากัน   

หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถงึสามชั่วโมงคนทาํขนมปงช่ังแปงและเห็นวานํ้าหนักของแปงลดลง 
 

  

  

 

 

คําถามที ่2: แปงขนมปง 

ถาตองการทดสอบวายีสตเปนตนเหตุใหน้ําหนักหายไปหรือไม   

คนทําขนมปงควรทดสอบการทดลองคูใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 4.  คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบ

การทดลองที่ 3 และ 4 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
              (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.66 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่3: แปงขนมปง  

ในแปงขนมปง ยสีตชวยทําใหแปงและน้ําตาลในแปงเปล่ียนแปลง มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น   

ซึ่งในระหวางมปีฏิกิริยานัน้เกิดคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล  

คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน  

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย 

คาํอธบิายนีอ้ธบิายไดถกูตองใชหรอืไมวาคารบอนอะตอมมาจากไหน ใช หรอื ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา ใช / ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คําถามที ่4: แปงขนมปง  

เมื่อแปงขนมปงที่ฟูขึน้(มีระดับสูงขึ้น) ถูกนําไปอบในตูอบ  ฟองอากาศและไอน้าํ 
ในแปงขนมปงจะขยายตัว 

ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตวัเมือ่ไดรับความรอน 

1. โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญขึ้น 
2. โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วขึ้น 
3. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจํานวนเพิ่มขึ้น 
4. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
   ถูกทั้งสามขอ:  ใช  ไมใช  ไมใช  

ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 2.  โมเลกุลของกาซและไอน้ํา

เคลื่อนที่เร็วขึ้น 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 2.99 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.40 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การเคลือ่นผานของดาวศกุร 
 

วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2004  สามารถมองเห็นดาวศุกรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยไดในหลายบริเวณของ
โลก เรียกปรากฏการณน้ีวา “การเคลื่อนผาน” ของดาวศุกร และจะเกิดขึ้นเมื่อวงโคจรของดาวศุกรมาอยู
ระหวางดวงอาทิตยและโลก  การเคลื่อนผานของดาวศุกรครั้งที่แลวเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1882   และมีการ
ทํานายวาครั้งตอไปวาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012 

รูปขางลาง แสดงถึงการเคลื่อนผานของดาวศุกรในป ค.ศ. 2004 โดยสองกลองโทรทรรศนไปที่ดวง
อาทิตยและฉายภาพลงบนกระดาษขาว 

 

 

 

 

 

คําถามที ่1: การเคลือ่นผานของดาวศกุร  

ทําไมการสังเกตการเคลื่อนผานของดาวศุกรจึงตองฉายภาพลงบนกระดาษขาว 

แทนที่จะมองผานกลองโทรทรรศนดวยตาเปลาโดยตรง 

1. แสงอาทิตยสวางมากเกินไปที่จะมองเห็นดาวศุกรได 
2. ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากจนมองเห็นไดโดยไมตองขยาย 
3. การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา 
4. ตองทําภาพใหเลก็ลงดวยการฉายลงบนกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวศุกร 

พ้ืนผิวของดวงอาทิตย 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 3. การมองดวงอาทิตยผาน

กลองโทรทัศนอาจเปน
อันตรายตอดวงตา 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.71 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่2: การเคลือ่นผานของดาวศกุร  

เมื่อมองจากโลก สามารถมองเหน็การเคลื่อนผานดวงอาทิตยของดาวเคราะห
ดวงใดไดในบางเวลา 

1. ดาวพุธ 
2. ดาวอังคาร 
3. ดาวพฤหัส 
4. ดาวเสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่4: การเคลือ่นผานของดาวศกุร  

ขอความตอไปนีม้ีคําหลายคําในขอความถูกขดีเสนใตไว 

นักดาราศาสตร ทํานายวาการมองจากดาวเนปจนู  จะเห็นการเคลื่อนผานของดาวเสาร 
ผานดวงอาทิตยในชวงปลายศตวรรษนี ้

คําที่ขดีเสนใตสามคําใดที่เปนคาํทีม่ีประโยชนที่สุดในการคนหาขอสนเทศจากอนิเทอรเน็ต หรือ 
หองสมุด เพื่อคนหาวาจะเกดิการเคลื่อนผานเมื่อใด  

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

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

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

คะแนนเตม็ ไมมคีะแนน 

คําตอบประกอบดวย การเคลื่อนผาน ดาวเนปจูน และ 
ดาวเสารเทาน้ัน 

• ดาวเสาร ดาวเนปจนู การเคล่ือนผาน 

คําตอบอื่นๆ เชน มี 4 คํา 
• การเคล่ือนผาน ดาวเสาร ดวงอาทิตย ดาวเนปจนู 

• นักดาราศาสตร การเคล่ือนผาน ดาวเสาร ดาวเนปจนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
   ขอ 1.  ดาวพุธ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว / โลก 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 36.21 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สวนตัว  

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบปด 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 36.21 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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พชืดดัแปลงพนัธกุรรม 

 
ขาวโพดดัดแปลงพันธกุรรมควรถูกหาม 

กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) 

ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อไมใหถูกทําลายโดยสารฆาวัชพืชชนิดใหมที่มี
ประสิทธิภาพฆาขาวโพดพันธุเดิมได   สารฆาวัชพืชใหมน้ีจะฆาวัชพืชเกือบทุกชนิดในไรขาวโพด 

นักอนุรักษบอกวา เน่ืองจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง  การใชสารฆาวัชพืชใหมกับ
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเปนผลเสียตอส่ิงแวดลอม   แตผูสนับสนุนการใชขาวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดงวาจะไมเปนเชนน้ัน 
 

ตอไปน้ีคือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน: 

• มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ 

• แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึง่หน่ึงปลูกขาวโพดดดัแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใชสารฆาวัชพืชใหม สวนอีก
ครึ่งหน่ึงปลูกขาวโพดพันธุเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชเดิม 

• จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพชืใหมมีจํานวนพอๆ กับแมลงในแปลงที่
ปลูกขาวโพดพันธุเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชเดิม 

 
 

คําถามที ่2: พชืดดัแปลงพนัธกุรรม 
 

การศึกษาทางวทิยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจจัยใดที่ต้ังใจทาํใหแตกตางกัน   

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย 

การศกึษาตัง้ใจทาํใหปจจยันีแ้ตกตางกนัหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม ใช / ไมใช 

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช ใช / ไมใช 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

คะแนนเตม็ (ระดบั 2) 
   ถูกทั้งสองขอ:  ไมใช  ใช ตามลําดบั 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
      (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 75.04 
เกาหลี 76.84 
จีน-ฮองกง 61.85 
จีน-มาเกา 54.75 
จีน-ไทเป 65.87 
ไทย 35.96 
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คําถามที ่3:  พชืดดัแปลงพนัธกุรรม 

ขาวโพดถูกปลูกในที่ตางๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพื้นทีป่ลูก
มากกวาหนึ่งแหง 

1. เพื่อเกษตรกรจาํนวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม 
2. เพื่อดูวาขาวโพดดัดแปลงพนัธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด 
3. เพื่อใหขาวโพดดดัแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพื้นที่ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
4. เพื่อใหมีสภาวะทีแ่ตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเตม็  
   ขอ 4.  เพื่อใหมีสภาวะที่แตกตางกัน

หลายๆ แบบในการเจริญเติบโต
ของขาวโพด 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
       (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญี่ปุน 78.37 
เกาหลี 62.97 
จีน-ฮองกง 64.20 
จีน-มาเกา 55.90 
จีน-ไทเป 70.64 
ไทย 49.14 
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ความเสีย่งของสขุภาพ 
 

 

สมมติวา นักเรียนอาศัยอยูใกลโรงงานเคมีขนาดใหญท่ีผลิตปุยสําหรับใชในการเกษตร  เมื่อไมก่ีป
มานี้มีคนจํานวนมากในละแวกนั้นปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง คนในทองถ่ินเชื่อวาอาการ
เหลานั้นเกิดจากควันพิษท่ีปลอยออกมาจากโรงงานปุยเคมีท่ีอยูใกลเคียง 

ชาวบานมาประชุมกันเพ่ืออภิปรายถึงอันตรายที่นาจะเกิดขึ้นจากโรงงานเคมี ตอสุขภาพของผูท่ีอยู
อาศัยในทองถ่ิน   นักวิทยาศาสตรไดเสนอขอสรุปตอท่ีประชุมดังตอไปนี้ 

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทาํงานใหกับบริษทัเคม ี

“เราไดศึกษาความเปนพิษตอดินในบริเวณใกลเคียง  เราไมพบหลักฐานที่แสดงถึงพิษของสารเคมีใน
ตัวอยางดินที่เราเก็บมา” 

 

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่หวงใยชุมชนในทองถิ่น 

“เราไดศึกษาผูปวยระบบทางเดินหายใจเรื้อรังหลายกรณีในทองถิ่นเปรียบเทียบกบัจํานวนกรณีใน
บริเวณที่หางออกไปจากโรงงานเคมี   ปรากฏวามกีารเจ็บปวยมากกวาในบริเวณที่อยูใกลกับโรงงาน
เคมี” 

 

คําถามที ่1: ความเสี่ยงของสขุภาพ 

เจาของโรงงานเคมีใชคาํกลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเพื่อโตแยงวา “การปลอยควัน
จากโรงงานไมมคีวามเสี่ยงตอสขุภาพของผูทีอ่ยูอาศัยในทองถิ่น” 

จงใหเหตุผลหนึ่งขอเพื่อแสดงความสงสัยวานักวทิยาศาสตรทีท่ํางานใหกับบริษัทเขาขางเจาของบริษัท 
โดยใชขอความทีไ่มเหมอืนกับคํากลาวของนักวทิยาศาสตรที่หวงใยชุมชน  

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

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

คะแนนเตม็          ไมมีคะแนน 

ใหเหตุผลที่แสดงความสงสัยวานักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบรษิัทเขาขางเจาของบริษัท 
เชน 

• สารที่ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจบางทีนักวิทยาศาสตรยังไมรูวาเปนสารพิษ 
• โรคทางเดินหายใจอาจเกิดจากสารเคมีท่ีอยูในอากาศ ไมใชในดิน 
• สารพิษอาจเปลี่ยนหรือสลายตัวเมื่อเวลาผานไป และทําใหเห็นวาไมใชสารพิษ 

• เราไมรูวากลุมตัวอยางผูปวยเปนตัวแทนของพื้นท่ีนัน้ไดจริงหรือไม 

คําตอบอื่นๆ 
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คําถามที ่3: ความเสี่ยงของสขุภาพ  

นักวิทยาศาสตรที่หวงใยชมุชน ไดเปรียบเทียบจาํนวนผูปวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่อาศัยอยูใกลกับ
โรงงานเคมีกับจํานวนผูปวยที่อยูหางจากโรงงาน 

จงบอกถึงความแตกตางของทั้งสองบริเวณที่เปนไปไดหนึ่งประการที่ทาํใหการเปรียบเทียบไม
สมเหตุสมผล 

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

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

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

 
 

คะแนนเตม็       ไมมคีะแนน 

คําตอบควรจะเนนความแตกตางทีเ่ปนไปไดระหวางสองบริเวณที่สํารวจตรวจสอบ 
เชน 

• จํานวนคนในสองบริเวณอาจแตกตางกัน 
• บริเวณหนึ่งอาจไดรับบริการการแพทยดีกวาอีกบริเวณหนึ่ง 
• สภาพอากาศอาจไมเหมือนกัน 
• อาจมีจํานวนคนแกตางกันในแตละบริเวณ 

• อาจเปนมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ในบริเวณอื่น 

คําตอบอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
        (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ภัยอันตราย 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.27 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  ภัยอันตราย 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 18.43 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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เครือ่งแปลงไอเสยี 
 

 

รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดต้ังเคร่ืองแปลงไอเสีย  ซึ่งทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
ส่ิงแวดลอมนอยลง  ประมาณ 90%  ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่มีอันตรายนอยลง  

ตอไปน้ีคือกาซบางชนิดที่เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที ่1: เครือ่งแปลงไอเสยี 

จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพือ่ยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปน
อันตรายนอยลงไดอยางไร 

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

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

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

 

คะแนนเตม็ ไมมคีะแนน 

คําตอบกลาวถงึการเปลี่ยนแปลงคารบอนมอนนอกไซดหรือไนโตรเจนออกไซด
ไปเปนสารอื่นๆ  เชน 

• คารบอนมอนนอกไซดถูกเปล่ียนเปนคารบอนไดออกไซด 

• ไนโตรเจนออกไซดถูกเปล่ียนเปนไนโตรเจน 

• คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซดท่ีเปนพิษถูกเปล่ียนเปน
คารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนที่เปนพิษนอยลง 

คําตอบอื่นๆ  เชน 

• กาซเปนพิษนอยลง 

 

 

 

กาซทีเ่ขาไป กาซที่ออกมา 
ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

นํ้า (ไอนํ้า) H2O นํ้า (ไอนํ้า) H2O 

คารบอนมอนนอกไซด CO 

ออกไซดของไนโตรเจน NO,NO2 

คารบอนมอนนอกไซด CO (10%) 
คารบอนไดออกไซด CO2 (90%) 
ออกไซดของไนโตรเจน NO, NO2 (10%) 
ไนโตรเจน N2 (90%) 

เคร่ืองแปลงไอเสีย 
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คําถามที ่2: เครือ่งแปลงไอเสยี 

จงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม และ โมเลกลุ ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกาซ
ในเครื่องแปลงไอเสีย 

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

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

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

คะแนนเตม็ 

คําตอบแสดงถึงแนวคิดที่สําคัญวาอะตอมถูกจัดใหมเพื่อใหเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม โดยใชทัง้คําวาอะตอมและ
โมเลกุล เชน 

• โมเลกุลแตกออกและอะตอมถูกรวมกันใหมเกิดเปนโมเลกุลท่ีแตกตางจากเดิม 

• อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหไดโมเลกุลท่ีแตกตางจากเดิม 

คะแนนบางสวน 

ระบุแนวคิดที่สําคัญวามีการจัดใหม แตไมไดกลาวถงึทั้งอะตอมและโมเลกุล หรือ ไมไดอธิบายชัดเจนเพียงพอระหวาง
บทบาทของอะตอมและโมเลกุล เชน 

• อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหเกิดสารที่แตกตางกัน 

• โมเลกุลเปล่ียนไปเปนโมเลกุลอื่นๆ 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ รวมทั้งทีไ่มไดกลาวมากไปกวาที่โจทยใหมา  เชน 
• คารบอนไดออกไซดถูกเปล่ียนเปนคารบอนมอนนอกไซด 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 3.54 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)  
/การอธิบายปรากฎการณทางวทิยาศาสตร 
(ความรูเกีย่วกบัวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 17.11 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

95

 
คําถามที ่4: เครือ่งแปลงไอเสยี 

ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย  วิศวกรและนกัวิทยาศาสตรทีท่ําเครื่องแปลงไอ
เสียเพื่อใหผลิตกาซที่เปนอนัตรายนอยลงยังมีปญหาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึง่นั้นคืออะไร 

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

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

 
 

คะแนนเตม็ 

คําตอบที่ยอมรับไดควรเกี่ยวของกับการปรบัปรงุเพือ่กําจัดกาซที่เปนพิษ (คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซด) 
หรือ  กาํจัดคารบอนไดออกไซดออกจากกาซที่ปลอยสูบรรยากาศ  เชน 

• คารบอนมอนนอกไซดไมถูกเปล่ียนเปนคารบอนไดออกไซดท้ังหมด 
• การเปล่ียนแปลงไมเพียงพอที่จะเปล่ียนไนโตนเจนออกไซดเปนไนโตรเจน 
• การปรับปรุงรอยละของคารบอนมอนนอกไซดท่ีเปล่ียนเปนคารบอนไดออกไซด และรอยละของ 

ไนโตนเจนออกไซดท่ีเปล่ียนเปนไนโตรเจน 
• คารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาควรถูกตรวจจับและไมยอมใหปลอยสูบรรยากาศ 

• การเปล่ียนแปลงที่สมบูรณขึ้นของกาซที่เปนพิษใหเปนพษินอยลง 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ 

 
 
 ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สิง่แวดลอม 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.05 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การผาตดัใหญ 
 

 

การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดทีติ่ดต้ังเครื่องมือผาตัดพิเศษเปนส่ิงจําเปนสําหรับการ
รักษาโรคหลายโรค   ในขณะผาตัดใหญคนไขถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวด    ยาสลบ
มักถูกใชในรูปของกาซผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําถามที ่1: การผาตดัใหญ 

ระบบรางกายของมนุษยตอไปนีเ้ก่ียวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม  
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ในแตละระบบ 

ระบบนีเ้กีย่วของกบัการทาํงานของ       
กาซยาสลบหรอืไม 

ใช หรอื ไมใช 

ระบบยอยอาหาร ใช / ไมใช 

ระบบประสาท ใช / ไมใช 

ระบบหายใจ ใช / ไมใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  
   ถูกทั้งสามขอ: ไมใช  ใช  ใช  ตามลําดับ 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว/สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :  เลือกตอบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 25.95 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

97

 
คําถามที ่2: การผาตดัใหญ 

จงอธิบายวาทาํไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตดัจึงตองทําใหปลอดเชื้อ 

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

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

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

 
 

คะแนนเตม็ 

นักเรียนกลาวถึงทั้งความจําเปนทีต่องใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย/เช้ือโรคบนเครื่องมือ และ เพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรค 
เชน 

• เพื่อหยุดแบคทีเรียไมใหเขาไปในรางกายของผูปวยอื่นท่ีเขามารับการผาตัด  

คะแนนบางสวน 

นักเรียนกลาวถึงความตองการที่ทาํใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย 
แต ไมกลาวถงึวาเปนการหยุดการกระจายของเชื้อโรค  เชน 

• เพื่อฆาเชื้อโรคบนเครื่องมือ 

หรือ   

นักเรียนกลาวถึงการหยุดการกระจายของเชื้อโรค แต      
ไมกลาวถึงความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทเีรีย   
บนเครื่องมือ  เชน 

• เพื่อไมใหผูปวยติดเช้ือ 

ไมมคีะแนน 

คําตอบอื่นๆ เชน 
• เพื่อรักษาความสะอาด 

• เพราะวาเคร่ืองมือผานทางแผลผาตัดในระหวางการผาตัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 16.33 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่3: การผาตดัใหญ 

ผูปวยอาจไมสามารถกินและดื่มหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้าํ น้ําตาล และเกลือแร  บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลบัถูกเติมเขาไปดวย 

ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลอื จึงมีความสําคญัสําหรับผูปวยหลังผาตัด 

1. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา 
2. เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด 
3. เพื่อรักษาการตดิเช้ือหลังผาตัด 
4. เพื่อใหอาหารที่จําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเตม็  
   ขอ 4. เพื่อใหอาหารที่จําเปน 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สวนตัว/สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 55.30 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การปลูกถายอวัยวะที่เกี่ยวของกับการผาตัดใหญเปนเร่ืองธรรมดามากขึ้นเร่ือยๆ  
กราฟขางลางแสดงจํานวนของการปลูกถายที่โรงพยาบาลแหงหน่ึงในชวงป 2003 

 

 

 

 

 

คําถามที ่4: การผาตดัใหญ 

ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม  
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอสรุป 

ขอสรปุนี้สามารถสรปุจากกราฟไดหรอืไม ใช หรอื ไมใช 

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย ใช / ไมใช 

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย ใช / ไมใช 

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายอวัยวะเปนผูปวยโรคไต ใช / ไมใช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกีย่วกบัวทิยาศาสตร) 

การใชความรู :  สขุภาพ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   เลือกตอบเชงิซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 9.62 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

คะแนนเตม็  
   ตอบถูกทั้งสามขอ:  ไมใช  ไมใช  ใช  ตามลําดับ  

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ไต ตับ หัวใจ ปอด 
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การผลติพลงังานจากลม 
 

คนจํานวนมากเชื่อวาลมสามารถเปนแหลงของพลังงานทดแทนน้ํามนัและถานหินซึ่งเปนแหลงผลิต
กระแสไฟฟาในรูปกังหันลมที่ใชลมหมุนใบพัด  การหมุนน้ีทําใหพลังงานไฟฟาเกิดขึ้นโดยเครื่องกําเนิดไฟฟาที่
ถูกหมุนดวยกังหนัลม 

 

คําถามที ่1: การผลติพลงังานจากลม 

กราฟขางลางนี้ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปในสี่บริเวณตางกัน กราฟในขอใดชี้บอกบริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม 
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0 

คะแนนเตม็  
   ขอ 3 

ไมไดคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) / 
              การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับ 
              วิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 56.18 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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ย่ิงลมแรง ใบพัดของกังหันลมย่ิงหมุนเร็วและย่ิงไดไฟฟามาก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลมกับกาํลังไฟฟาไมไดเปนเชนน้ันตรงๆ ในการผลิตจริง  ขางลางน้ีเปนภาวะของการผลิตไฟฟา
จากพลังงานลมในเครื่องผลิตจริงๆ 

• ใบพัดจะเริ่มหมุนเมื่อความเร็วลมเปน V1 

• กําลังไฟฟาที่ไดจะสูงสุด (W) เมือ่ความเร็วลมเทากับ V2 

• ดวยเหตุผลของความปลอดภัยจะทาํใหใบพัดจะไมหมุนเร็วขึ้นเมื่อความเร็วลมสูงกวา V2 

• ใบพัดจะหยุดหมนุเมื่อความเร็วลมถึง V3 
 

 

คําถามที ่2: การผลติพลงังานจากลม 

กราฟในขอใดตอไปนี้ที่แสดงถึงความสมัพนัธระหวางความเร็วลมและกําลังไฟฟาทีไ่ด
ออกมาภายใตภาวะดังกลาวไดดทีี่สุด 
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คะแนนเตม็  
   ขอ 2 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 

ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
             (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 24.16 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่3: การผลติพลงังานจากลม 

ในความเร็วลมเทากัน  ที่ระดับความสูงยิ่งเพิม่ขึน้กังหันลมจะยิ่งหมุนชาลง  

ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลดีที่สุดที่อธิบายวา ทาํไมใบพดัของกังหันลมจึงหมุนชาลงเมื่ออยูในที่สูงขึ้น
เมื่อความเร็วลมเทากัน 

1. อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 
2. อุณหภมูิลดลงเมื่อความสูงเพิม่ขึ้น 
3. แรงโนมถวงลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึน้ 
4. ฝนตกบอยขึ้นเมือ่ความสูงเพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําถามที ่4: การผลติพลงังานจากลม 

จงบอกถึงขอดีและขอเสียอยางละ 1 ขอของการใชลมผลิตไฟฟา  เปรียบเทียบกับใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เชน ถานหินและน้ํามัน 

ขอดี ..............................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
ขอเสีย...........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

 
 
คะแนนเตม็ 

อธิบายทัง้ขอดีและขอเสียอยางละหน่ึงขอในเรื่องของพลังงาน
ลมอยางชัดเจนและถูกตอง 
[ขอดี]  เชน 

• ไมปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) 
• ไมใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
• แหลงลมจะไมถูกใชหมดไป 
• หลังจากติดตั้งเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม ตนทุน

ของการผลิตกระแสไฟฟาถูก 
• ไมีมีของเสียและ/หรือสารพิษท่ีจะปลอยออกมา 
• ใชแรงตามธรรมชาติหรือพลังงานสะอาด 

 

[ขอเสีย]  เชน 
• การผลิตตามความตองการเปนไปไมได [เพราะวาความเร็ว

ลมไมสามารถควบคุมได] 
• บริเวณท่ีดีสําหรับกังหันลมมีจํากัด 
• กังหันลมสามารถถูกทําใหเสียหายไดเมื่อมีลมที่แรงมาก 
• ปริมาณของพลังงานที่ผลิตไดจากกังหันลมแตละอัน

คอนขางนอย 
• ในบางกรณีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้น 
• ในบางกรณีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (เชน คล่ืนโทรทัศน) 

สามารถถูกรบกวนได 
• บางคร้ังนกถูกฆาเมื่อนกบินไปชนกับใบพัดท่ีหมุน 
• ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกเปล่ียนแปลง 

• การติดตั้งและบํารุงรักษามีราคาแพง 

คะแนนเตม็  
   ขอ 1. อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อ 

ความสูงเพิ่มขึ้น 

ไมมีคะแนน 
   คําตอบอื่นๆ 

 
ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ : สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ : เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.17 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คะแนนบางสวน 

อธิบายขอดีหรือขอเสียไดถูกตองเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (ดังแสดงในตัวอยางคะแนนเต็ม) แตไมไดอธิบายถูกทั้งคู 

ไมมคีะแนน 

คําตอบที่อธิบายขอดีหรือขอเสียไมถูกตอง  
• ดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ [คําตอบนี้เปนขอความที่มีความหมายทั่วๆ ไป] 
• ไมดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ 

• การสรางเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมมีตนทุนนอยกวาสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล [ไมสนใจขอเท็จจริงท่ีวาจะตองใช
เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมจํานวนมาก จึงจะผลิตพลังงานไดปริมาณเทากับท่ีผลิตไดจากโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล] 

 

ลกัษณะเฉพาะของขอสอบ 

สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 

ความรู :  ระบบเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) 

การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ :  สังคม 

ลกัษณะของขอสอบ :   สรางคําตอบอิสระ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.20 

หมายเหต:ุ เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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สวนที่ 2 : กรอบโครงสรางการประเมินผล 
วิทยาศาสตรของ TIMSS 

 

 
การประเมินผลของ TIMSS มีจุดสําคัญแตกตางจากการประเมินผลของ PISA ในขณะที่ PISA ประเมิน
เชิงอนาคตซึ่งเนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใชความรูวิทยาศาสตรในชีวิตจริงในอนาคต 
แตการประเมินผลของ TIMSS ประเมินสถานการณการเรียนรูปจจุบัน ซึ่งเนนความชัดเจนกับการเรียน
การสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรปจจุบันที่นักเรียนกําลังเรียนอยู กรอบโครงสรางการประเมินผลของ 
TIMSS จํากัดการประเมินไวสองดาน คือ การประเมินเชิงสาระเนื้อหา (Content domain) และเชิงการคิด 
หรือการใชสติปญญา (Cognitive domain) นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของการคนควาทางวิทยาศาสตร 
(Scientific inquiry) แตไมไดแยกออกมาประเมินโดยเฉพาะ แตจะครอบคลุมอยูในทุกๆ สาขาที่มีการ
ประเมิน  
 
 

สาระเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นปที่ สาระเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นปที่ 8 8   
การประเมินผลดานสาระเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับชั้นปที่ 8  ของ TIMSS 2003 นิยามวาประกอบดวย
ส่ีสาขา ไดแก วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต เคมี ฟสิกส และวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โดยมีน้ําหนักของสาระ
ตางๆ ประกอบในกรอบการประเมินผลเปนดังนี้  

 วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต 35%  
 เคมี 25% 
 ฟสิกส 25%  
 วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 20% 

 
วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต/ชีววิทยา  
วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิตหรือชีววิทยา ประกอบดวยความรูความเขาใจในเรื่องโครงสราง กระบวนการของ
ชีวิต ความหลากหลาย และการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต ดังนี้  

 ลักษณะ การจําแนก และกระบวนการของชีวิต 
 เซลล และหนาที่ของเซลล 
 วงชวีิต การขยายพนัธุ และกรรมพันธุ 
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 ระบบนิเวศ 
 สุขภาพของมนุษย 

TIMSS คาดหวังวานักเรียนชั้นปที่ 8 สามารถบอกนิยามของลักษณะของหมวดหมูใหญของสิ่งมีชีวิต 
และจัดจําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตตามลักษณะดังกลาว สามารถบอกถึงตําแหนงอวัยวะสําคัญตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตและสามารถเชื่อมโยงโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะและระบบของอวัยวะกับพื้นฐานทาง
ชีววิทยา 

นักเรียนควรจะมีความเขาใจเบื้องตนในเรื่องเซลลและหนาที่ของเซลล โดยดูจากความสามารถของ
นักเรียนที่จะบรรยายสวนประกอบของเซลล โครงสรางของเซลล และเชื่อมโยงกับหนาที่ของเซลล และ
ควรจะสามารถบรรยายกระบวนการทางชีววิทยาบางกระบวนการ เชน กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
และการหายใจ ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานของการมีชีวิต 

นักเรียนควรจะสามารถแยกแยะระหวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการในสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ นอกจากนี้
นักเรียนควรจะสามารถเปรียบเทียบระหวางการสืบพันธุแบบมีเพศและไมมีเพศในทางชีววิทยาระดับเซลล 
รวมทั้งแนวคิดเรื่องกรรมพันธุที่สงผานวัตถุทางพันธุกรรมจากพอแมไปยังลูกหลาน 

นอกจากนี้ นักเรียนชั้นปที่ 8 ยังถูกคาดหวังวาควรจะมีความเขาใจระดับหนึ่งในเรื่องของความหลากหลาย 
การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระหวางสิ่งมีชีวิต ควรจะรูจักสิ่งมีชีวิตยุคปจจุบันในเชิงความ
คลายคลึงกันของลักษณะและการขยายพันธุของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของกัน และนักเรียนควรจะสามารถ
เชื่อมโยงความหลากหลายของลักษณะกับการมีชีวิตรอด หรือการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง นักเรียนถูกคาดหวังวาควรจะเริ่มรูจักพิจารณา หลักฐานที่แสดงถึงประวัติการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของชีวิตบนโลกจากการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตปจจุบันกับซากฟอสซิล 

ในระบบนิเวศ นักเรียนตองเขาใจความสัมพันธซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ในชั้นปที่ 8 นักเรียนควรจะแสดงความเขาใจระดับเร่ิม ในเรื่องของสิ่งมีชีวิต
ที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางประชากรสิ่งมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศ รูบทบาทของ
ส่ิงมีชีวิตในวงจรของวัตถุ และคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
ที่สําคัญตองรูผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  

TIMSS คาดหวังใหนักเรียน แสดงวามีความรูเร่ืองสุขภาพ โภชนาการ และโรคภัยไขเจ็บ ควรจะรูสาเหตุ
ของโรค สามารถสื่อสารเรื่องการติดตอของโรค และรูเร่ืองความสําคัญของระบบภูมิคุมกัน และสามารถ
บรรยายบทบาทของสารอาหารเฉพาะอยางในการทําหนาที่ของรางกายคน  
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เคมี  
ในสาระเคมีจะประเมินความเขาใจของนกัเรียนในแนวคิดที่เกี่ยวของกับหวัขอตอไปนี้  

 การจําแนก และองคประกอบของสสาร 
 สมบัติของสสาร 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

นักเรียนชั้นปที่ 8 ควรสามารถจําแนกสารบนพื้นฐานของสมบัติทางกายภาพ และรูวาสามารถจัดกลุม
สารตามสมบัติที่คลายกันทั้งทางกายภาพและทางเคมี สามารถแยกแยะระหวางธาตุ สารประกอบ และ
ของผสม โดยมองในแงขององคประกอบ และนักเรียนควรมีความเขาใจเบื้องตนในเรื่องของโครงสราง
เชิงอนุภาคของสารในแงของอะตอมและโมเลกุล 

นักเรียนควรมีความเขาใจชัดเจนถึงเรื่องสมบัติของสสาร ควรจะสามารถบรรยายวิธีการแยกของผสม
โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ สามารถใหนิยามสารละลาย และสามารถระบุปจจัยที่มีผลตอการละลาย
ของสาร นักเรียนถูกคาดหวังใหแสดงวามีความรูถึงสมบัติบางประการของโลหะและการใชประโยชน 
สามารถเปรียบเทียบสมบัติของกรดและเบส 

ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางเคมี นักเรียนถูกคาดหวังวาตองรูความแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและทางเคมี แสดงวามีความรูพื้นฐานของการอนุรักษของสสารในระหวางการเปลีย่นแปลง 
รูวาตองมีออกซิเจนในการเกิดสนิม การเผาไหม และการเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันในสารที่นักเรียนรูจัก
คุนเคย นอกจากนี้ นักเรียนควรจะสามารถระบุบอกถึงปฏิกิริยาเคมีที่ดูดกลืนหรือคายความรอนออก  

 
ฟสิกส  
ประเมินความรูความเขาใจในแนวคิดที่เกี่ยวของกับพลังงาน และกระบวนการทางกายภาพ ในสาระ
ตอไปนี้  

 สถานะทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสาร 
 การเปลี่ยนแปลงพลงังาน ความรอน และอุณหภูมิ  
 แสง 
 เสียง 
 ไฟฟา และแมเหล็ก 
 แรงและการเคลื่อนที ่ 
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นักเรียนควรจะสามารถบรรยายกระบวนการที่เกี่ยวของในการเปลี่ยนสถานะ และเริ่มที่จะเชื่อมโยง
ความเขาใจเรื่องของสถานะเขากับเร่ืองของระยะทางระหวางอนุภาคและการเคลื่อนที่ในหมูของอนุภาค 
นักเรียนควรแสดงความเขาใจวามวลของสารไมสูญหายไปในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  

ในชั้นปที่ 8 มีการประเมินแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน ความรอน และอุณหภูมิ นักเรียนถูก
คาดหวังใหสามารถระบุพลังงานรูปตางๆ บรรยายการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบไมซับซอน และใชหลักการ
อนุรักษพลังงานในสถานการณภาคปฏิบัติ และคาดหวังใหนักเรียนรูจักความรอนในรูปแบบของการถายเท
พลังงาน และสามารถเชื่อมโยงเรื่องอุณหภูมิกับเร่ืองของการเคลื่อนที่หรือความเร็วของอนุภาค  

นักเรียนถูกคาดหวังใหรูจักสมบัติพื้นฐานของแสง และการปะทะสัมพันธของแสงกับวัตถุ สามารถใช
ออฟติกเชิงเรขาคณิตในการแกปญหาภาคปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงลักษณะที่ปรากฏและสีของวัตถุกับ
สมบัติของแสง และคาดหวังใหรูจักลักษณะและสมบัติบางประการของเสียง  

ในขอบเขตของไฟฟาและแมเหล็ก มีการประเมินความเขาใจของนักเรียนในเรื่องไฟฟาซึ่งครอบคลุม
การไหลของกระแสไฟฟาในวงจร แผนผังวงจรแบบที่ไมซับซอน และความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา
กับคาความตางศักยในวงจร นอกจากนี้ยังคาดหวังใหนักเรียนสามารถบอกสมบัติและแรงของแมเหล็ก 
ลักษณะเดนและการใชประโยชนของแมเหล็กไฟฟา  
 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก   
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก (Earth science) เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องราวของโลกและตําแหนง
ของโลกในจักรวาล หัวขอที่ครอบคลุมรวมทั้ง เร่ืองของดิน หิน น้ํา มหาสมุทร และดาราศาสตร โดย
นํามาเชื่อมโยงกับส่ิงมีชีวิต เคมี และฟสิกส แมวาทุกประเทศจะไมมีการแยกวิชาวิทยาศาสตรโลกใน
หลักสูตรระดับชั้นปที่ 8 แตก็คาดหวังวาความเขาใจที่เกี่ยวของกับหัวขอของวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก มี
การสอนอยูในหลักสูตรวิทยาศาสตรและถือวาเรื่องราวของโลกเปนเรื่องสําคัญที่นักเรียนที่เรียนถึงชั้นปที่ 
8 ควรไดเรียนรูถึงเรื่องของดาวเคราะหดวงที่พวกเขาอาศัยอยู หัวขอที่ครอบคลุม ไดแก 

 โครงสราง และคุณลักษณะทางกายภาพของโลก  
 กระบวนการของเปลือกโลก 
 ทรัพยากร การใช และการอนุรักษ 
 โลกในระบบสริุยะ และในจกัรวาล 
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นักเรียนควรมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะทางกายภาพของโลก นักเรียนควรแสดงวามี
ความรูโครงสรางและลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก ผิวโลก และแกนของโลก สามารถบอกลักษณะ
การกระจายของน้ําบนโลก และสถานะทางกายภาพ สวนประกอบ และการเคลื่อนที่ของน้ําในโลก 
นักเรียนควรจะมีความคุนเคยกับขอมูลดานปริมาณ (เปรียบเทียบ) องคประกอบของอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของโลกในระดับความสูงตางๆ กัน  

ในขอบเขตของกระบวนการของโลก วัฏจักร และประวัติของโลก คาดหวังใหนักเรียนบรรยายบนพื้นฐาน
ของแบบรูป และวัฏจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนควรสามารถเขียนคําบรรยายได หรือเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับวัฏจักรของหิน และน้ํา คาดหวังวานักเรียนสามารถตีความ แปลความ และใชขอมูลจากแผนที่
เกี่ยวกับอากาศ ทั้งปจจัยในทองถิ่นและสากล และจําแนกความแตกตางของอากาศประจําวัน และ
ดินฟาอากาศทั่วไปในทองถิ่นตางๆ ของโลก นักเรียนยังถูกคาดหวังใหรูสึกถึงเรื่องความยาวนานของ
กาลเวลา และบอกถึงกระบวนการทางกายภาพและเหตุการณทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลกนับลานๆ 
ปมาแลว  

นักเรียนควรจะสามารถแสดงความรูเร่ืองทรัพยากรของโลก การใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากร 
โดยใหตัวอยางของแหลงทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และแหลงที่ใชหมุนเวียนได โดยเชื่อมโยงกับการใช
ทรัพยากรพื้นดินของมนุษย และวิธีใชในการเกษตร และโดยการอภิปรายถึงปจจัยของความตองการ
และการจัดหาน้ําใชในการเกษตร  

นักเรียนชั้นปที่ 8 ถูกคาดหวังใหมีความรูระบบสุริยะบางในแงมุมของระยะทาง ขนาดเปรียบเทียบ และ
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ดาวเคราะห และดวงจันทรของดาวเคราะห ตลอดจนรูวาปรากฏการณ
บนโลกเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในทองฟาอยางไร นักเรียนควรจะสามารถเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายภาพของโลก ดวงจันทร และดาวเคราะหอ่ืนๆ ในแงที่วาดวงดาวเหลานั้นจะมีสภาพเหมาะสม
สําหรับส่ิงมีชีวิตอยูไดหรือไม  
 
 

ดานการคิดหรือการใชสตปิญญา ดานการคิดหรือการใชสตปิญญา   

นอกจากสาระเนื้อหาวิทยาศาสตรแลว TIMSS ยังคาดหวังดานการคิด หรือใชสติปญญา (Cognitive 
domain) ซึ่งหมายถึงทักษะและความสามารถหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก การรู (Knowing) การประยุกต 
ใชความรู (Applying) การใชเหตุผล (Reasoning) หรือการวิเคราะห ซึ่งใชทั้งการประเมินชั้นปที่ 4 และ
ปที่ 8 แตแตกตางกันในสัดสวน เชน ในชั้นปที่ 4 การรูจะมีสัดสวนสูง แตการใชเหตุผลจะมีสัดสวนสูงกวา
ในชั้นปที่ 8 และระดับความยากของขอสอบก็ตางกัน 
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การรู (Knowing) หมายถึง ความรูของนักเรียนบนพื้นฐานของขอเท็จจริง สาระ แนวคิด และกระบวนการ 
การรูจริงและรูกวางทําใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมทางสติปญญาที่ซับซอนซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
ทํางานทางวิทยาศาสตร สําหรับดานการรู นักเรียนถูกคาดหวังใหนึกหรือเรียกคืนขอความที่ถูกตองทาง
วิทยาศาสตร มีความรูคําศัพท ขอเท็จจริง สาระ สัญลักษณ หนวย และวิธีการ และสามารถเลือกอุปกรณ 
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถทําการทดลองเพื่อการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร การรูครอบคลุม 
ความสามารถตอไปนี้ 

 การนกึได จําได 
 การใหนิยาม 
 การบรรยาย 
 การใหตัวอยาง 
 การใชเครื่องมอื และกระบวนการ  

การประยุกตใช (Applying) เนนความสามารถของนักเรียนในการใชความรูและความเขาใจแนวคิดใน
สถานการณตางๆ ที่ตรงๆ นักเรียนจะถูกประเมินความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความคลาย 
ความแตกตาง จําแนก ตีความสาระทางวิทยาศาสตร และใชความเขาใจแนวคิดและหลักการในการหา
คําตอบของปญหา หรือการสรางคําอธิบาย ในการสรางคําอธิบายนักเรียนควรจะสามารถใชแผนผัง 
แผนภาพ ตัวแบบ (models) เพื่อประกอบการอธิบายโครงสรางหรือความสัมพันธ และแสดงการรูใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร  

TIMSS นิยามการประยุกตวารวมทักษะ ตอไปนี้  
 การเปรียบเทยีบความเหมอืน ความแตกตาง การจัดจําแนกพวก 
 การใชตัวแบบ 
 การเชื่อมโยง 
 การตีความสาระขอมูล 
 การหาคําตอบ 
 การอธิบาย 

การใชเหตุผล (Reasoning) การใชเหตุผล และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่มากกวาปญหา
หรือสถานการณที่เคยชิน ไปสูสถานการณใหมๆ ที่ไมเคยชิน ในบริบทที่ซับซอนยิ่งขึ้น และปญหาที่มี
ข้ันตอนซับซอนกวาที่เคยพบเปนประจํา 
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จุดประสงคหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตรคือการเตรียมนักเรียนใหมีความเปนเหตุเปนผลในการแกปญหา 
การสรางคําอธิบาย และการขยายความรูไปสูสถานการณใหม เปนภารกิจเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่
ซับซอนมากขึ้น ในสถานการณการแกปญหาบางอยางที่ไมคุนเคยหรือที่มีบริบทที่ซับซอน นักเรียนตอง
ใชเหตุผลจากหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อหาคําตอบ นักเรียนอาจจะตองแบงปญหาออกเปนปญหา
ยอยๆ อาจตองวิเคราะหวามีหลักการใดบางเขามาเกี่ยวของ ตองใชสมการ สูตร ความสัมพันธที่เหมาะสม 
ตองใชเทคนิคการวิเคราะห การประเมินคําตอบ การไดคําตอบที่ถูกตองอาจมาจากการใชกลยุทธที่
แตกตางกันหลายแบบ และการเลือกกลยุทธ เหลานี้เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในนักเรียน การใชเหตุผล 
ตามนิยามของ TIMSS หมายรวมถึงทักษะตางๆ เหลานี้  

 การวิเคราะห / การแกปญหา  
 การบูรณาการ / การสังเคราะห 
 การตั้งสมมตฐิาน / การคาดการณ  
 การออกแบบ / วางแผน 
 การสรุป 
 การสรางกฎเกณฑทั่วไป 
 การประเมนิ 
 การใหเหตุผลยืนยนัคําอธบิาย  

 
 

การคนควาหาควการคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรามรูทางวิทยาศาสตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียนเกือบทุกประเทศมีการเนนความสําคัญของการใหนักเรียนทํางาน
วิทยาศาสตรโดยผานกระบวนการคนควาทางวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) ในกระบวนการนี้ นักเรียน
จะตองผูกพันอยูกับการตั้งคําถาม การวางแผน ทําการสํารวจตรวจสอบเพื่อเก็บขอมูล และสรางคําอธิบาย
บนพื้นฐานของหลักฐานจากการสังเกตและความเขาใจทางวิทยาศาสตร กระบวนการทํางานแบบนี้เปน
สิ่งจําเปนในการพัฒนาพลเมืองที่ไดชื่อวามีความรู หรือรูเร่ืองในวิธีการ กระบวนการ และผลิตผลของ
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการที่นอกจากเตรียมพลเมืองที่รูเร่ืองแลวยังเปนการเตรียมนักวิทยาศาสตร
ของอนาคตอีกดวย  

เนื่องจากการเรียนวิทยาศาสตรมีการเนนย้ําการใชกระบวนการคนควาหาความรู ดังนั้นในการประเมินผล
การเรียนรูจึงจําเปนตองรวมการประเมินความสามารถและทักษะของนักเรียนที่ทํางานโดยผานกระบวนการนี้   

การประเมินกระบวนการครอบคลุมหรือซอนอยูในการประเมินสาระเนื้อหาทุกสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งเนื้อหา
และทักษะรวมอยูดวยกัน ขอสอบตองการใหนักเรียนแสดงวามีความรูของกระบวนการและวิธีการที่
จําเปนในการทํางานทางวิทยาศาสตร และใชความเขาใจทางวิทยาศาสตรในการสรางคําอธิบาย  
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แมวากระบวนการหาความรูเปนเปาหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา แตการประเมินตองมีความยากงาย หรือความลึกของภารกิจตางกันตามพัฒนาการ
ทางสติปญญาของนักเรียน นักเรียนชั้นปที่ 4 ถูกคาดหวังเพียงใหแสดงความสามารถในการสังเกต 
และการบรรยายจากการสังเกต นักเรียนควรสามารถตั้งคําถามที่มีคําตอบงายๆ จากการสังเกต หรือ
สาระที่พบเห็นไดทั่วไปในธรรมชาติ และควรจะหาประจักษพยานที่จะตอบคําถามที่ไมซับซอนเหลานั้น 
นอกจากนี้นักเรียนควรจะแสดงวารูวาการทดสอบใดตรงไปตรงมา (Fair test) ไมลําเอียงไปทางตัวแปร
ตัวใดตัวหนึ่งในการออกแบบ และสามารถบอกเลาและทําการสํารวจตรวจสอบบนพื้นฐานของการสังเกต 
โดยใชเครื่องมือที่ไมซับซอน นักเรียนถูกคาดหวังใหสามารถรายงานการคนพบโดยใชแผนภาพ แผนภูมิ
งายๆ หรือคํานวณคาที่วัดไดโดยใชคณิตศาสตรงายๆ และสามารถบอกผลการทดลองอยางสั้นๆ และ
สามารถเขียนคําตอบของคําถามอยางสั้นๆ ได  

นักเรียนในชัน้ปที่ 8 ถูกคาดหวงัใหแสดงทกัษะที่ซับซอนขึ้น รวมถึงทักษะตางเหลานี ้ 
 การคิดเชิงจาํนวน กฎ สูตร  
 การตัดสินใจ และการประเมินผลงานที่ได  
 สรางสมมติฐาน หรือคาดคะเนผลบนพื้นฐานของการสังเกตที่สามารถทดสอบได   
 นักเรียนควรแสดงออกวามีความเขาใจถึงความเปนเหตุและผล และความสําคัญของการระบุ
ตัวแปรที่จะตองควบคุมและตัวแปรที่ตองเปลี่ยนแปลงในการออกแบบการสํารวจ  

 ตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดปริมาณที่ตองทํา อุปกรณ และวิธีทํา ที่ตองใชในการสํารวจตรวจสอบ  
 ใชคําศัพทเฉพาะ หนวย และมาตรา  
 แสดงทักษะในการวิเคราะหขอมูลระดับสูงขึ้นในการเลือกใชคณิตศาสตร และบอกแบบรูปของ
ขอมูล  

 ประเมินผลของการสํารวจตรวจสอบของตนโดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ  
 ในระดับนี้นักเรียนควรจะเริ่มแสดงออกวารูจักทางเลือกของการอธิบาย การประยุกต หรือการ
ขยายขอสรุปไปยังสถานการณใหม  

 
 

                  
 
 
 

หมายเหตุ  ประเทศไทยไมไดเขารวมโครงการ TIMSS 2003 
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