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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 1 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต พัฒนาการและวงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

การทดลองการเติบโตของพืช 

นักเรียนคนหนึ่งคิดวาการใสทรายในดินทําใหพืชสีเขียวเติบโต 
ไดดี เพื่อจะทดสอบความคิดนี้ เขาจึงทําการทดลองกับตนไมสอง
กระถาง โดยจัดตนไมกระถางที่หนึ่งดังรูป  
 
 
 
 
 
 
สําหรับตนไมกระถางที่สอง ควรจัดตามแบบในรูปใดตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําตอบถูก ขอ 5 

 

ทราย ดนิ และน้ํา 

แสงอาทิตย 

ตูมืด ตูมืด 

ทราย ดนิ และน้ํา ดิน และน้ํา 

ทราย และดนิ ดิน และน้ํา 

แสง 
อาทิตย 

ทราย และน้ํา 

แสง 
อาทิตย 

แสง 
อาทิตย 

1) 2) 3) 

4) 5) 

ประเทศ % ตอบถูก
ญ่ีปุน 74 
เกาหล ี 60 
จีน-ฮองกง 76 
สิงคโปร 76 
จีน-ไทเป 72 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 59 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 2 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย การปรับตัว และ   
การคัดเลือกตามธรรมชาติ  

การเขาใจแนวคิด 

ซากฟอสซลิในหินชั้น 

ซากฟอสซิลทีพ่บในชัน้ทีเ่กาแกที่สุดของหนิชั้นเปนซากของ
ส่ิงมีชีวิตแบบใด 

1) ส่ิงมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในทะเลเทานัน้ 
2) ส่ิงมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยบนบกเทานัน้ 
3) ส่ิงมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในอากาศเทานั้น 
4) ส่ิงมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในทะเล บนบก และในอากาศ 

 
 
คําตอบถูก ขอ 1 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 3 

ก. วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต 
 
ข. วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต  

ความหลากหลาย การปรับตัว และ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ 
โครงสราง หนาที่ กระบวนการของชีวิต 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห 
 
การเขาใจแนวคิด 

หมูเกาะกาลาปากอส: เปรียบเทียบความลกึของจงอยปากของนกชนิดที่ 1 และนกชนิดที่ 2 

หมูเกาะกาลาปากอสมีนกฟนชชนิดตางๆ มากมาย ซึ่งคาดวาไดพัฒนามาจากชนิดเดียวกันนกฟนช
ชนิดหนึ่งๆ กินเมล็ดพืชเฉพาะอยาง ทั้งนี้ข้ึนกับความลึกของจงอยปาก รูปขางลางนี้แสดง หัวนกฟนช
ชนิดหนึ่งและความลึกของจงอยปาก  

 
 
 

 
 

ความลึกของ
จงอยปาก 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 79 
เกาหล ี 63 
จีน-ฮองกง 47 
สิงคโปร 24 
จีน-ไทเป 32 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 28 
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ในหมูเกาะมีหลายๆ เกาะที่มีนกเพียงชนิดเดียว ในขณะที่อีกหลายๆ เกาะมีนกหลายชนิด นกชนิดที่ 1 
อาศัยบนเกาะ ลอส เฮอรบานอส นกชนิดที่ 2 อาศัยบนเกาะ แดฟนี่  กราฟตอไปนี้ แสดงรอยละของ
ประชากรของนกแตละชนิดที่มีความลึกของจงอยปากตางกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. จะเปรียบเทียบความลึกของจงอยปากนกชนิดที ่1 กับ
ชนิดที ่2 ไดอยางไร  

 
 
 
 
 
 

ข. มีเมล็ดพืชหลากหลายมากบนเกาะ และทั้งนกชนิดที ่1 
และชนิดที ่2 กินเมล็ดพืช ถาคิด จากความลึกของจงอย
ปากนกทั้งสองชนิด นักเรียนจะสรุปเกีย่วกับเมล็ดพืชวา
อยางไร  

 
 
 
 
 

 

ความลึกของจงอยปาก (mm) ความลึกของจงอยปาก (mm) 

นกชนิดที่ 2 บนเกาะ แดฟนี่ นกชนิดที่ 1 บนเกาะ ลอส เฮอรบานอส

รอ
ยล
ะข
อง
ปร
ะช
าก
ร 

รอ
ยล
ะข
อง
ปร
ะช
าก
ร 

ประเทศ % ตอบถูก
ญ่ีปุน 66 
เกาหล ี 65 
จีน-ฮองกง 54 
สิงคโปร 46 
จีน-ไทเป 46 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 30 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 51 
เกาหล ี 69 
จีน-ฮองกง 45 
สิงคโปร 45 
จีน-ไทเป 47 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 27 
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การใหคะแนนขอ ก. (เปรียบเทียบความลึกของจงอยปาก) 
ใหคะแนนกับคําตอบที่สอดคลองกับขอมูลกราฟ ทั้งคําตอบที่บอกถึงความเหมือนหรือความแตกตาง หรือทั้งสองอยาง 
คําตอบที่ตอบวาเหมือนตองมีขอมูลเฉพาะจากกราฟ เชน บอกพิสัย คาเฉลี่ย หรือขนาดความลึกที่มีมากที่สุด ถาคําตอบ
ที่บอกเพียงวาเหมือนหรอืคลายกัน โดยไมมีขอมูลสนับสนุน ไมใหคะแนน  
 
คําตอบถูก  

 บอกลักษณะความเหมือนที่มีขอมูลจากกราฟ เชน  
o ทั้งสองชนิดมีความลึกเฉลี่ยของจงอยปากคลายกัน 
o ทั้งสองชนิดคลายกัน เพราะมีความลึกเฉลี่ยของจงอยปากในชวง 11 mm 

 บอกความแตกตางมีขอมูลจากกราฟสนับสนุน เชน 
o ชนิดที่ 1 มีจงอยปากตื้นกวาชนิด 2 เล็กนอย 
o ชนิดที่ 2 ที่มีจงอยปากใหญมีมากกวาเล็กนอย 
o ความลึกของจงอยปากของชนิด 2 มีชวงกวางกวาชนิด 1 

 บอกลักษณะทั้งที่เหมือนกันและตางกัน เชน  
o ทั้งสองชนิดมีจํานวนนกที่มีจงอยปากลึก 11 mm มากที่สุด แตชนิด 1 ไมมีนกที่มีจงอยปากลึกกวา 13 mm 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 
คําตอบผิด 

 บอกเพียงวาทั้งสองชนิดเหมือนหรือคลายกัน  
 บอกวาชนิดใดชนิดหนึ่งเล็กหรือใหญกวาอีกชนิดหนึ่ง  
 คําตอบผิดอื่นๆ 

 
............................................................................................................................................................................ 
การใหคะแนนขอ ข. (ขนาดของเมล็ดพืชที่นกกิน) 
การตอบขอ ข. ตองสอดคลองกับการเปรียบเทียบของจงอยปากนกในขอ ก. คําตอบถูกตองอางถึงการเปรียบเทียบขนาด
ของทั้งสองชนิด   
 
คําตอบถูก  

 นกทั้งสองชนิดกินเมล็ดพืชที่คลายกัน หรือแบบเดียวกัน  
 นกชนิด 2 กินเมล็ดพืชใหญกวาชนิด 1  
 นกที่มีปากใหญกวากินเมล็ดพืชที่ใหญกวา 
 คําตอบถูกอื่นๆ 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 4 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต 
 

ความหลากหลาย การปรับตัว และ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

หมูเกาะกาลาปากอส: กราฟความลกึของจงอยปากของนกชนดิที่ 3 และนกชนิดที่ 4 

นกฟนชอีกสองชนิด (ชนิดที ่3 และชนิดที ่4) อาศัยอยูบนเกาะซานตามาเรีย  ซึง่บนเกาะก็มีเมล็ดพืช
หลายแบบ 

กราฟแสดงชวงความลึกของจงอยปากนกชนิดที ่3 และชนิดที ่4 ขอใดตอไปนี้ที่จะรับรองไดดีที่สุดวา
นกทั้งสองชนดิจะมีชีวิตอยูรอดไดบนเกาะนี้   
                           ก.                                             ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายเหตุผลดวยวาทาํไม ชวงความลกึของจงอยปากชวงนัน้ๆ 
จึงดีที่สุด  
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน 
คําตอบถูก  

 ตอบขอ ก. และมีคําอธิบายในลักษณะที่วานกทั้งสองจะไดไมตองแยงกินเมล็ดพืชชนิดเดียวกันเพราะมี 
ความลึกของจงอยปากตางขนาดกัน  ถาตอบขอ ก. แตไมมีคําอธิบายหรืออธิบายโดยไมไดตีความจากกราฟ    
ไมใหคะแนน เชน  

o เพราะนกมีจงอยปากไมเทากัน จึงไมตองแบงอาหารอยางเดียวกันกิน 

ชนิดที่ 3 

ชนิดที่ 4 

รอ
ยล
ะข
อง
ปร
ะช
าก
ร 

รอ
ยล
ะข
อง
ปร
ะช
าก
ร 

ความลึกของจงอยปาก (mm) ความลึกของจงอยปาก (mm) 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 13 
เกาหล ี 26 
จีน-ฮองกง 26 
สิงคโปร 37 
จีน-ไทเป 36 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 11 
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o นกชนิดหนึ่งจะกินเมล็ดพืชขนาดเล็ก ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งจะกินเมล็ดใหญกวา 
o นกทั้งสองชนิด ไมตองแยงกันกินอาหารถามีขนาดจงอยปากตางกัน 
o ตางชนิดตางมีอาหารของตัว 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบผิด  

 ตอบขอ ก. แตมีคําอธิบายนอยมาก (เชน บอกขนาดปากแตไมพูดถึงการแยงอาหาร) เชน 
o เพราะมีขนาดตางกัน 
o เพราะชนิดที่ 3 มีปากเล็กกวา 

 ตอบขอ ก. แตไมมีคําอธิบาย หรืออธิบายผิด เชน  
o เพราะวาปากแหลมกวา 
o เพราะทั้งสองชนิดมีปากใหญ 

 ตอบขอ ข. ไมวาจะมีคําอธิบายหรือไมก็ตาม 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 5 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ การเขาใจแนวคิด 

หมูเกาะกาลาปากอส: พชืและสัตวทีอ่ยูบนเกาะเปนอันดับแรก 

พืช หรือสัตวทีอ่าศัยอยูบนบกชนิดใดนาจะอยูบนเกาะเปนอันดับแรก 
(ขีดเครื่องหมาย  ที่หนาขอความที่ตองการตอบ)  

..........  พืชบก 

..........  สัตวบก 

อธิบายเหตุผลประกอบคําตอบดวย 
 
 
 
 
 
  

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 48 
เกาหล ี 40 
จีน-ฮองกง 40 
สิงคโปร 49 
จีน-ไทเป 38 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 31 
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การใหคะแนน  

ใหคะแนนกับคําตอบที่เลือกพืชบกพรอมคําอธิบายที่พูดถึงการสังเคราะหดวยแสงอยางชัดเจน หรือพืชสามารถสราง
อาหารเองได จึงมีชีวิตอยูไดกอน หรือพูดถึงการที่พืชหรือสัตวเคลื่อนยายมาจากที่อื่น  
 
คําตอบที่ตอบวาสัตวบกก็ใหคะแนนได ถามีคําอธิบายที่เหมาะสม พูดถึงการเคลื่อนยายของสัตวมาจากที่อื่น และการมี
แหลงอาหารในทะเลใหสัตวไดกิน เชน มีปลา  
 
คําตอบถูก  

 พืชบก พรอมคําอธิบายวาพืชสามารถสรางอาหารเองไดจากการสังเคราะหดวยแสง เชน 
o พืชสามารถสังเคราะหดวยแสง 
o เพราะพืชสามารถสรางอาหารเองไดโดยใชแสง น้ํา และคลอโรฟลล  

 พืชบก พรอมอธิบายถึงการอยูรอด หรือการเคลื่อนยายของพืช/สัตวมาจากที่อื่น (อาจไมพูดถึงการสังเคราะห
ดวยแสงชัดๆ) เชน 

o พืชสามารถอยูรอดไดเพราะพืชตองการเพียงอากาศและน้ําเทานั้น 
o ถาไมมีพืชกอน สัตวก็อยูไมได 
o กอนอื่นตองมีพืช สัตวจึงเขามาอยูได โดยกินพืช 
o เมล็ดพืชสามารถปลิวตามลมมาได แตสัตวกวาจะมาถึงไดตองวายน้ํามาไกลมาก 
o เมล็ดพืชอาจปลิวมาจากอเมริกาใต 

 สัตวบก พรอมอธิบายเหตุผลเร่ืองของการเคลื่อนยายและการมีอาหารอื่นๆ (อาจบอกชื่อสัตวหรือชนิดของ
สัตวก็ได) เชน 

o นกสามารถบินมาถึงเกาะได และกินปลาในทะเลเปนอาหารไดจึงอยูรอด 
o แมวน้ําอาจวายน้ํามาและอาศัยอยูบนชายฝงที่มีหินผา (เปนที่เขาใจวาแมวน้ํากินปลาเปนอาหาร)  

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 

คําตอบผิด 
 พืช ไมมีคําอธิบาย หรืออธิบายไมถูก (อาจมีขอความถูกแตไมใชเรื่องนี้) เชน 

o พืชงอกจากดิน 
o เพราะพืชโตเร็วกวาและอยูนานกวา  
o มีพืชในโลกนี้กอนที่จะมีสัตว  

 สัตว ไมมีคําอธิบาย หรืออธิบายไมถูก เชน 
o นกกินแคเมล็ดพืชบนดิน 
o มีสัตวอยูทุกที่ 
o จะมีอาหารมากมายใหกิน 
o สัตวเคลื่อนที่ได พืชเคลื่อนที่ไมได 
o สัตวเคลื่อนยายมา 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 6 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ การเขาใจแนวคิด 

หมูเกาะกาลาปากอส: ผลกระทบ  

ผูต้ังถิ่นฐานเมื่อมาอยูบนหมูเกาะกาลาปากอสไดนําเอาสัตวใหมๆ มาดวยหลายชนิด เชน แพะและ
แมว จงบอกถึงผลกระทบหนึ่งอยางของการนําแมวและแพะขึ้นมาอยูบนเกาะที่สงผลตอพืชและสัตว
บนเกาะ  

ก. ผลกระทบอยางหนึง่จากแมว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. ผลกระทบอยางหนึง่จากแพะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนนขอ ก. ผลกระทบจากแมว 
คําตอบถูก 

 คําตอบอางถึงแมวลาส่ิงมีชีวิตอื่นเปนเหยื่อ เชน 
o แมวจะกินนกและสัตวอื่นๆ 
o แมวจะชวยกินหนู 
o สัตวที่เปนเหยื่อของแมวอาจจะสูญพันธ 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 40 
เกาหล ี 40 
จีน-ฮองกง 45 
สิงคโปร 54 
จีน-ไทเป 58 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 36 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 54 
เกาหล ี 70 
จีน-ฮองกง 69 
สิงคโปร 74 
จีน-ไทเป 73 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 45 
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คําตอบผิด 
 อางถึงเพียงผลกระทบจากแมว โดยไมพูดถึงสัตวอื่น เชน 

o แมวอยูไมรอดบนเกาะ 
o แมวอาจออกลูกหลานจนควบคุมไมได 

 คําตอบผิดอื่นๆ เชน  
o แมวจะกินพืชบนเกาะหมด 

 
......................................................................................................................................................................... 
การใหคะแนนขอ ข. ผลกระทบจากแพะ 
คําตอบถูก  

 อางถึงแพะกินพืชทุกชนิด ทําใหลดจํานวนของพืชบนเกาะ เชน 
o แพะกินหญาบนเกาะจนหมด 
o อาจทําใหเกิดการกัดเซาะของผิวดินถาแพะกินพืชหมด 
o ทุงหญาอาจหายไปเพราะแพะกินหญาหมด 

 อางถึงผลกระทบจากแพะตอสัตวอื่น เชน การแกงแยงอาหาร การแยงที่อยูอาศัยหรือเปนแหลงอาหารสําหรับ
ผูลาอื่นๆ (หรืออาจอางแพะกินพืชดวย) เชน  

o สัตวที่กินแพะเปนอาหารจะมีอาหารมากขึ้น 
o แพะจะกลายเปนแหลงอาหารแหลงหนึ่ง 
o แพะจะกินพืชจนประชากรสัตวกินพืชจะลดลง 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบผิด 

 อางถึงผลกระทบจากแพะโดยไมบอกวากระทบตอส่ิงมีชีวิตใด เชน  
o แพะจะออกลูกหลาน 
o แพะจะตายเพราะไมมีอาหาร 

 คําตอบผิดอื่นๆ เชน  
o แพะจะกินแมว 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 7 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ  การใหเหตุผลและการวิเคราะห  

ชุมชนของหนู งู และตนขาว 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพขางบนแสดงชุมชนที่มหีน ูง ูและตนขาว  
จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนี้ ถาหากงูถกูคนฆาจนหมดไป 
 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน 

สําหรับคําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองพูดถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับทั้งประชากรหนูและตนขาวอยางชัดเจน ถาพูดถึงเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งใหคะแนนเพียงครึ่งเดียว 
 
คําตอบถูก  

 บอกวาหนู (ประชากรหนู) จะเพิ่มขึ้น และตนขาวจะลดลง เชน 
o ประชากรหนูเพิ่มขึ้นเพราะไมมีงู การเพิ่มของหนูทําใหตนขาวลดลง 
o เราจะมีหนูเพิ่มขึ้น และตนขาวลดลง  

 บอกวาหนูจะกินตนขาวมากขึ้น และ เมื่อตนขาวลดลง จํานวนหนูก็จะลดลงดวย (อาจจะอางถึงการเพิ่มขึ้น
ของหนูในตอนแรก) เชน 

o หนูจะกินขาวหมด เมื่อไมมีตนขาวหนูก็จะไมมีอะไรกิน และก็จะตาย 
o ตอนแรกหนูจะเพิ่มขึ้นอยางมากและกินตนขาวจนหมด แลวหนูก็จะอดตายเพราะไมมีอาหารกิน 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 31 
เกาหล ี 38 
จีน-ฮองกง 37 
สิงคโปร 78 
จีน-ไทเป 55 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 33 
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คําตอบที่ไดคะแนนบางสวน 
 บอกเพียงวาหนูจะเพิ่มขึ้น (ไมพูดถึงผลตอตนขาว) เชน 

o จํานวนหนูจะเพิ่มขึ้นเพราะไมมีงูคอยกิน 
o จะมีหนูมากมาย 

 บอกเพียงวาหนูจะกินตนขาวหมด และไมพูดถึงผลที่จะมีตอหนูตอไป เชน  
o ถาคนฆางูหมด หนูก็จะกินตนขาวหมด 

 คําตอบถูกบางสวนอื่นๆ   
 
คําตอบผิด 

 อางถึงผลกระทบตอชุมชนทั้งหมดแตกวางเกินไป หรืออางลอยๆ เชน 
o ชุมชนทั้งหมดถูกกระทบ 
o ระบบนิเวศไมสมดุล 
o ทุกอยางตายหมด 

 คําตอบผิดอื่นๆ 
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 8 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต  สุขภาพ ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

ผักกินใบสําคัญตอสุขภาพของคน 

การกนิใบผักสาํคัญตอสุขภาพของคน เพราะวาในใบผกัเปน
แหลงสารอาหารชนิดใดตอไปนี้  

1) โปรตีน 
2) คารโบไฮเดรต 
3) เกลือแร 
4) ไขมัน        

 
 

คําตอบถูก ขอ 3 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65 
เกาหล ี 65 
จีน-ฮองกง 41 
สิงคโปร 52 
จีน-ไทเป 59 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 38 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

126

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 9 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต  สุขภาพ การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

การแพรเชื้อหวัดในหองเรียน  

ศิวะเปนหวัดแลวไปโรงเรียน หลายวนัตอมา เพื่อนนักเรียน
จํานวนครึ่งหองเปนหวัดดวย  
จงใหเหตุผลทีเ่ปนไปไดอยางหนึ่งทีท่ําใหเพื่อนนักเรียนบางคน
เปนหวัด แตบางคนก็ไมเปน 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน  

คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองอางถึงการแพรของ “เชื้อโรค” (ไวรัส ฯลฯ) อาจจะโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง (จาม ไอ 
การสัมผัสโดยตรง) หรือพูดถึงกลไกในการปองกัน (เชน ภูมิคุมกัน ความตานทาน) คําตอบที่อางลอยๆ โดยไมพูดถึง
วิธีการแพรเชื้อโรคถือวาไมถูก 
 
คําตอบถูก  

 อางชัดเจนถึงวิธีการแพรของเชื้อโรค จากศิวะถึงเพื่อนคนอื่นๆ บางคนแตไมถึงทุกคน เชน  
o เพื่อนบางคนอยูใกลศิวะ เมื่อเขาจาม จึงแพรเชื้อโรคไปถึง 
o คนที่ไดรับเชื้อไวรัสหวัดจะเปนหวัด  

 อางถึงบางคนที่มีกลไกการปองกันดีกวา (ภูมิคุมกัน ความตานทานโรค) เชน 
o นักเรียนบางคนเอาชนะเชื้อหวัดได 
o นักเรียนบางคนมีภูมิคุมกันต่ําและไปสัมผัสเชื้อหวัด 

 อางถึงวิธีการแพรเชื้อโรคหนึ่งวิธีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสัมผัส หรือไดรับหวัดโดยไมพูดถึงเชื้อโรคชัดๆ   
(เชน การจาม ไอ จับมือ ดื่มน้ําจากแกวเดียวกัน หายใจเอาอากาศในที่เดียวกัน) เชน 

o เขาจามใสเพื่อนคนที่ติดหวัด  
o เพื่อนๆ ไปสัมผัสส่ิงของที่ศิวะจับ 

 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 43 
เกาหล ี 57 
จีน-ฮองกง 68 
สิงคโปร 73 
จีน-ไทเป 84 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 53 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

127

คําตอบผิด  
 พูดถึงลอย ๆ ถึงความใกลกัน หรือติดหวัดจากศิวะ (โดยไมบอกวิธีการแพรเชื้อ) เชน  

o เพื่อนนักเรียนบางคนอาจไมชอบเขาจึงไมเขาใกล 
o นักเรียนที่เปนเพื่อนศิวะติดหวัด 
o นักเรียนที่นั่งใกลติดหวัด 
o นักเรียนบางคนติดหวัดจากเขา 
o ศิวะเปนคนแพรเชื้อหวัดไป  

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 10 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุและพันธุกรรม การเขาใจแนวคิด 

ลักษณะที่ถายทอดสูบุตรชาย 

บุตรชายสามารถสืบทอดลักษณะมาจาก 

1) จากพอเทานัน้ 
2) จากแมเทานั้น 
3) จากทั้งพอและแม 
4) จากพอหรือแมฝายใดฝายหนึง่ แตไมใชทั้งสองฝาย 

           
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65 
เกาหล ี 90 
จีน-ฮองกง 86 
สิงคโปร 79 
จีน-ไทเป 91 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 76 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 11 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุและพันธุกรรม การเขาใจแนวคิด 

การควบคุมประชากรแมลงโดยวิธทีางชีววิทยา  

ทําไมแมลงตัวผูจึงถูกทําใหไมสามารถผลติสเปรมได 

1) เพื่อเพิม่ประชากรแมลงตัวเมีย 
2) เพื่อลดประชากรทั้งหมดของแมลง 
3) เพื่อผลิตแมลงชนิดใหม 
4) เพื่อปองกันไมใหแมลงผสมพันธุ  

  
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 12 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุและพันธุกรรม ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

การปฏิสนธขิองสัตว  

ส่ิงใดตอไปนี้เกิดขึ้นในระหวางการปฏิสนธขิองสัตว 

1) มีสเปรม (อสุจ)ิ และไขเกิดขึ้น 
2) มีการผสมกนัของไขและสเปรม (อสุจิ) 
3) มีการแบงตัวของไข 
4) มีตัวออนพัฒนาขึ้น  

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 54 
เกาหล ี 53 
จีน-ฮองกง 52 
สิงคโปร 68 
จีน-ไทเป 44 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 44 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 85 
เกาหล ี 83 
จีน-ฮองกง 88 
สิงคโปร 64 
จีน-ไทเป 86 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 60 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 13  

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุและพันธุกรรม การเขาใจแนวคิด 

กระบวนการของรางกายในการปองกันไมใหอุณหภมูิของรางกายสูงเกิน 

มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นในรางกายที่ปองกนัไมใหรางกายรอน
มากเกินไปในระหวางออกกาํลัง 
 
 
 
 
 

           
 
การใหคะแนน  

คําตอบที่กลาวถึงการมีเหงื่อออกก็ถือวาไดคะแนนเต็ม ถึงแมวายังมีคําตอบถูกอื่นๆ เชน การไหลเวียนของเลือดมายัง
ผิวหนังเพิ่มขึ้น จัดเปนคําตอบถูก 
 
คําตอบถูก  

 อางถึงการระบายเหงื่อ (เหงื่อออก) และผลจากการระเหยทําใหเย็นลง เชน  
o เมื่อคนมีเหงื่อออก เหงื่อจะระเหย ทําใหเย็น  
o การระบายของเหงื่อทําใหเย็นลง เมื่อมันระเหย 

 อางถึงการเหงื่อออก โดยไมพูดถึงผลจากการระเหยทําใหเย็นลง เชน 
o รางกายมีเหงื่อออก 
o การขับเหงื่อออกจากรางกายทําใหเย็นลง จึงไมรอนมาก 

 พูดถึงการไหลเวียนของเลือดมายังผิวหนัง เชน 
o เลือดจะรีบวิ่งมาที่หนา และทําใหเย็นลง 

 
คําตอบผิด  

 พูดถึงการดื่มน้ําทําใหเย็นลง 
 อางถึงผลของการออกกําลังกาย แตไมพูดถึงการรอนเกินไป หรือการทําใหเย็นลง เชน 

o เลือดสูบฉีดเร็วขึ้น 
o หายใจเร็วขึ้น  
o รางกายใชพลังงานจากอาหารมากขึ้น 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 86 
เกาหล ี 85 
จีน-ฮองกง 60 
สิงคโปร 48 
จีน-ไทเป 39 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 44 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 14 

วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต โครงสราง หนาที่ และกระบวนการ
ในส่ิงมีชีวิต 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห  

แวนตา คอนแทคเลนส ทาํงานอยางไร  

จงอธิบายสั้นๆ วาแวนตาและคอนแทคเลนสชวยใหบางคนมอง
เห็นชัดขึ้นไดอยางไร  
 
 
 
 

 
 
การใหคะแนน  

ใหคะแนนกับคําตอบที่แสดงวารูเรื่องการมองเห็น โดยบอกถึงวาเลนสปรับวิถีที่แสงเดินทางเขาตาและตกกระทบเรตินา
หรือสวนหลังของดวงตา หรือตอบถึงการที่เลนสชวยปรับจุดโฟกัสของดวงตา ใหเห็นชัดขึ้นในระยะทางตางๆ หรือมีการ
ขยายเกิดขึ้น 
 
คําตอบถูก  

 คําตอบที่ไดคะแนนเต็ม อางถึงแวนตา /คอนแทคเลนสโคง (เวา) ทําใหแสงโฟกัสบน เรตินา (หรือใชคําวา
สวนหลังของดวงตา หรือวาดแผนผัง ก็ถือวาถูก) เชน 

o แวนตาชวยโฟกัสแสงไปที่เรตินา 
 พูดถึงความโคง เวา (รูปราง) ของเลนส เลนสนูน / เลนสเวา หรือการเบนของแสงโดยเลนส (บนพื้นฐานเรื่อง

สมบัติของเลนส โดยอาจไมพูดถึงเรื่องโฟกัสของแสงบนเรตินา หรือดานหลังของดวงตาอยางชัดเจน) เชน 
o เราอาจโฟกัสไดดีขึ้นเพราะแวนตาชวยทําใหแสงเบนเขานัยนตาเรา 

 พูดถึงวาแวนตา/คอนแทคเลนสชวยตาใหมองชัดขึ้นและ/หรือทําใหคน (สายตายาว/สายตาสั้น) เห็นภาพที่
ไกลๆ หรือใกลๆ ชัดขึ้น เชน 

o คนสายตายาวสามารถอานใกลๆ ดวยเลนส ที่ชวยแกไขใหมองเห็นใกลๆ ได 
o แวนตาชวยใหตาโฟกัสใหมองเห็นของใกลๆ ไดชัดขึ้น 

 พูดถึงแวนตา/คอนแทคเลนสชวยขยายภาพ เชน 
o  มันขยายภาพ 
o การขยายภาพในแวนทําใหส่ิงของดูชัดขึ้นและใหญขึ้น 
o เลนสทําใหส่ิงของดูใหญขึ้น 

 คําตอบถูกอื่นๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 34 
เกาหล ี 52 
จีน-ฮองกง 46 
สิงคโปร 44 
จีน-ไทเป 28 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 39 
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คําตอบผิด 
 อางลอยๆ วาแวนตา/คอนแทคเลนสชวยใหคนเห็นชัดขึ้นโดยไมพูดถึงกลไกของการเห็นหรือการที่เลนสชวยให

มองเห็นอยางไร เชน 
o ทําใหเห็นชัด 
o ถาสายตาสั้น ตองใชแวนชวยใหเห็นชัดขึ้น 
o หมอแนะนําใหใชคอนแทคเลนศเพื่อแกปญหาสายตา 

 คําตอบผิดอื่นๆ 
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 15 

เคมี กรด-เบส การเขาใจแนวคิด 

การทดสอบดวยลิตมสั 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ในน้ําจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัส
สีน้ําเงินไปเปนกระดาษสีแดง  สารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH) ในน้ํา จะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงไปเปนกระดาษ 
สีน้ําเงิน ถานําสารละลายกรดและเบสที่กลาวถึงขางบนมาผสม
กันในสัดสวนที่เทากัน สารละลาย ที่ไดจะไมทําใหกระดาษลิตมัส 
สีน้ําเงินหรือสีแดงเปลี่ยนสีไป 
 
จงอธิบายวาทาํไมกระดาษลติมัสจึงไมเปลีย่นสีในสารละลายผสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 64 
เกาหล ี 39 
จีน-ฮองกง 66 
สิงคโปร 56 
จีน-ไทเป 73 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 21 
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การใหคะแนน 

ใหคะแนนกับคําตอบที่อางถึงการสะเทิน หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีไดผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัส 
 

คําตอบถูก 
 อธิบายโดยกลาวถึงการเกิดน้ํา (และเกลือ) จากปฏิกิริยาสะเทินอยางชัดเจน 

o กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซดจะผสมกันเกิดเปนน้ําและเกลือ ซึ่งเปนกลาง 
o ไอออนของไฮโดรเจนจะรวมกับไอออนของไฮดรอกไซดเกิดเปนน้ํา ดังนั้นกระดาษลิตมัสจึงไมเปล่ียนสี 

 อธิบายโดยกลาวถึงการสะเทิน (หรือเทียบเทา) อยางชัดเจน แตไมไดกลาวถึงปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงลงไป  
o เมื่อคุณผสมกรดกับอัลคาไลนของผสมจะกลายเปนกลางและมี pH ที่ 7  
o HCl สะเทินกับ NaOH และ NaOH สะเทินกับ HCl 
o  สารละลายผสมเปนกลาง ดังนั้นกระดาษลิตมัสจึงไมเกิดปฏิกิริยา 
o กรด+เบส = สารละลายที่เปนกลาง 
o เกิดปฏิกิริยาสะเทิน  

 อธิบายโดยกลาวถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมี (อยางชัดเจนหรือทางออม) ไดผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับ
กระดาษลิตมัส (หรือคําตอบที่คลายกัน) [ไมไดกลาวถึงการสะเทินอยางชัดเจน] 

o กรดและเบสทําปฏิกิริยากัน และสารเคมีที่เกิดขึ้นใหมไมทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัส 
o สารเคมีที่เปล่ียนกระดาษลิตมัสไดตองเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งกันและกัน  
o ดังนั้นพวกมันจะไมเปล่ียนสีของกระดาษอีกตอไป 
o พวกมันเกิดเปนสารละลายใหมที่มีคุณสมบัติตางจากเดิมและไมทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัส 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 

คําตอบผิด 
 กลาวเพียงกรดและเบส “สมดุล” “ตรงกันขาม” “หักลางกัน” หรือคําตอบที่คลายกัน 

o กรดและเบสตรงขามกันและตอตานกัน ดังนั้นพวกมันจึงหักลางไป 
o กรดพยายามที่จะเปลี่ยนมันเปนสีแดง เบสก็จะเปลี่ยนมันใหเปนสีน้ําเงินอีกครั้งในเวลาเดียวกัน 
o เพราะพวกมันสมดุลกันและเทากัน 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 16 

เคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเขาใจแนวคิด 

การพัดทอนไมที่ติดไฟ 

การพัดสามารถทําใหไมที่ติดไฟลุกไหมใหความรอนมากกวาเดิม 
เพราะการพัด 

1) ทําใหไมรอนพอที่จะลุกไหม 
2) เพิ่มออกซิเจนที่จําเปนสาํหรบัการลุกไหม 
3) เพิ่มปริมาณของไมที่จะลกุไหม 
4) ใหพลงังานที่จาํเปนในการทาํใหไฟลกุตอไป 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 17 

เคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเขาใจแนวคิด 

ปฏิกิรยิาปลดปลอยพลังงาน 

ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดดูดพลงังาน ในขณะที่ปฏิกิริยาอืน่ๆ      
คายพลงังาน ปฏิกิริยาเคมีในถานที่กาํลัง ลุกไหมและดอกไมไฟ 
ที่กําลงัระเบิด ปฏิกิริยาใดทีป่ลดปลอยพลงังาน 

1) ถานที่กาํลังลกุไหมเทานั้น 
2) ดอกไมไฟที่กาํลังระเบิดเทานั้น 
3) ทั้งถานทีก่ําลงัลกุไหมและดอกไมไฟที่กาํลงัระเบิด 
4) ไมใชทั้งถานทีก่ําลังลกุไหมและดอกไมไฟทีก่ําลังระเบิด 

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 94 
เกาหล ี 76 
จีน-ฮองกง 90 
สิงคโปร 81 
จีน-ไทเป 88 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 70 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 41 
เกาหล ี 38 
จีน-ฮองกง 74 
สิงคโปร 68 
จีน-ไทเป 77 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 52 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 18 

เคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเขาใจแนวคิด 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมขีองธาต ุ

ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

1) ธาตุที ่1 ถกูขัดจนมีผิวเรยีบ 
2) ธาตุที ่2 ไดรับความรอนและระเหย 
3) ธาตุที ่3 เกิดผงฝุนสีขาวบนพื้นผวิหลงัจากตั้งทิง้ไวใน

อากาศ 
4) ธาตุที ่4 ถกูแยกจากของผสมโดยการกรอง 
 

 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 19 

เคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

จุดเทียนในโถ 3 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ก.      ข.      ค. 
 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 45 
เกาหล ี 44 
จีน-ฮองกง 52 
สิงคโปร 60 
จีน-ไทเป 73 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 84 
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เทียน 3 เลมทีม่ีขนาดเทากันถูกนาํมาวางในโถ 3 ใบและถูกจุดพรอมกนัดังรูปดานบน โถ ข. และ ค.  
นําฝามาปด สวนโถ ก. เปดฝาทิง้ไว 

เทียนเลมใดทีจ่ะดับเปนอนัแรก (ก. ข. หรือ ค.)  

อธิบายคําตอบของนักเรยีน 
 
 
 
 
 

 
 
การใหคะแนน 

ใหคะแนนเต็มกับคําตอบที่ตอบวา ค. และมีคําอธิบายที่กลาวถึงความตองการออกซิเจน (สําหรับการเผาไหมหรือ
การลุกไหม) อยางชัดเจน คําตอบอาจกลาวถึงโถขนาดเล็กที่ถูกปดฝาออกซิเจนจะถูกใชจนหมดไปไดเร็วกวา แต
ไมจําเปนตองอธิบายในสวนนี้สําหรับการไดคะแนนเต็ม สวนคําตอบที่อางถึงความตองการอากาศ (อยางชัดเจนหรือ
ใชภาษาที่ไมเปนวิทยาศาสตร) ไดคะแนนบางสวน ถาคําตอบที่กลาวเพียงเกิดควัน (ไอระเหย คารบอนไดออกไซด 
และอื่นๆ) มากขึ้น หรือความรอน เปนคําตอบผิด 
 
คําตอบถูก 

 ค. อธิบายโดยอางถึงความตองการออกซิเจน (ในการเผาไหม) 
o ค. เปลวไฟในโถที่เล็กกวาจะดับกอน เพราะมันมีออกซิเจนในนั้นนอยที่สุด 
o ค. ออกซิเจนจําเปนสําหรับเทียนในการลุกไหม 
o ค. มันมีออกซิเจนนอยที่สุด 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 

คําตอบถูกบางสวน 
 ค. อธิบายโดยอางถึงการขาดอากาศ (กาซ) อยางชัดเจนหรือใชภาษาที่ไมเปนวิทยาศาสตร (เชน ขาดอากาศ 
ตัดอากาศ ไมมีอากาศ และอื่นๆ) (ไมไดกลาวถึงออกซิเจนอยางชัดเจน)  

o ค.เปลวไฟในโถที่เล็กที่สุดจะขาดอากาศกอน 
o ค. มันมีอากาศไมพอที่จะหายใจ 
o เพราะ ค. เปนโถใบเล็กที่สุด มันจึงมีอากาศสําหรับการเผาไหมนอยกวา 
o ค. มันถูกตัดอากาศเพราะคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 69 
เกาหล ี 52 
จีน-ฮองกง 62 
สิงคโปร 78 
จีน-ไทเป 60 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 47 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

136

 ตอบทั้ง ข. และ ค. (ข. ค. , ข. หรือ ค. , ข./ค. หรืออื่นๆ) คําอธิบายตั้งอยูบนความตองการออกซิเจน หรืออากาศ 
o ข. และ ค. เปลวไฟตองการออกซิเจนในการลุกไหม และโถทั้งสองออกซิเจนจะหมดไป 
o ข. ค. โถที่ถูกปดฝาจะไมไดรับอากาศเลย 
o ข. หรือ ค. มันจะไมไดรับออกซิเจนเลย 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 
คําตอบผิด 

 ค. โดยไมมีคําอธิบายหรืออธิบายไมถูกตอง 
o ค. โถใบนี้จะมีเปลวไฟที่เล็กที่สุด เพราะมันอยูในโถที่เล็กที่สุด 
o ค. ควันไมสามารถออกไปได ดังนั้นไฟจึงดับ 
o ค. ระดับคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นมากเกินไป 
o ค. เทียนตองการที่จะปลดปลอยความรอน ดังนั้นมันจึงระเบิด  

 ก. ใหคําอธิบายบนพื้นฐานวาเทียนถูกพัดใหดับ (หรือคําตอบที่คลายกัน)  
o ถามีคนเดินผานเทียนอาจถูกพัดใหดับไป 
o ก. ถาโถไมไดปดฝา มันจะดับเพราะลม 

 ก. หรือ ข. โดยไมมีคําอธิบายหรืออธิบายไมถูกตอง 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 20 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การเขาใจแนวคิด 

ของผสม 

ขอใดตอไปนี้ไมใชของผสม 

1) ควัน 
2) น้ําตาล 
3) นม 
4) สี 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 48 
เกาหล ี 56 
จีน-ฮองกง 34 
สิงคโปร 55 
จีน-ไทเป 64 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 40 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 21 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การเขาใจแนวคิด 

สารละลายทีม่ีความเขมขนเพียงครึ่งเดียว 

เดวิดเตรียมสารละลายโดยละลายเกลือ 10 กรัมในน้ํา 100 
มิลลิลิตร เขาตองการสารละลายที่มีความเขมขนเพียงครึ่งเดียว
จากเดิม เขาควรจะเติมส่ิงใดลงในสารละลายเดิมเพื่อทําให
สารละลายมีความเขมขนเหลือเพียงครึ่งเดียว 

1) น้ํา 50 มิลลิลิตร 
2) น้ํา 100 มิลลิลิตร 
3) เกลอื 5 กรัม 
4) เกลือ 10 กรัม 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 22 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การเขาใจแนวคิด 

สารในขอใดที่เปนธาตุ 

ออกซิเจน ไฮโดรเจน และน้ําเปนสาร 
สารเหลานี้ขอใดที่เปนธาต ุ

1) ออกซิเจน ไฮโดรเจน และน้ํา 
2) ออกซิเจนและไฮโดรเจนเทานั้น 
3) ออกซิเจนเทานั้น 
4) น้ําเทานัน้ 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 46 
เกาหล ี 40 
จีน-ฮองกง 46 
สิงคโปร 40 
จีน-ไทเป 46 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 30 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 64 
เกาหล ี 66 
จีน-ฮองกง 38 
สิงคโปร 67 
จีน-ไทเป 75 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 49 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

138

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 23 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

ชนิดของสารที่เปนผงสขีาว/ดํา 

ผงแปงทีม่ีทัง้จุดเล็กๆ สีขาวและจุดเล็กๆ สีดํานาจะเปน 

1) สารละลาย 
2) สารประกอบบริสุทธิ ์
3) สารผสม 
4) ธาต ุ

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 24 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

ปฏิกิรยิาของคลอรีนและโซเดียม 

เมื่อกาซคลอรนีเกิดปฏิกิริยากับโลหะโซเดยีม จะเกิดสารชนิดใด 

1) สารผสม 
2) สารประกอบ 
3) ธาต ุ
4) อัลลอย 
5) สารละลาย 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 83 
เกาหล ี 77 
จีน-ฮองกง 75 
สิงคโปร 80 
จีน-ไทเป 79 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 72 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 56 
เกาหล ี 49 
จีน-ฮองกง 32 
สิงคโปร 58 
จีน-ไทเป 59 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 41 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 25 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

การแยก เกลอื/ทราย/ผงเหล็ก ที่ผสมอยูดวยกนั 

เทเรซาไดรับของผสมระหวาง เกลือ ทราย ผงเหล็ก และเศษไม
ชิ้นเล็กๆ เธอแยกของผสมโดยใช 4 ข้ันตอนตามทีแ่สดงในแผนภาพ 
ตัวอักษร ก ข ค และ ง ถูกใชแทนองคประกอบทั้ง 4 แตไมไดระบุ
ไววาตัวอักษรใดแทนสิ่งใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุวาแตละองคประกอบคอือะไรโดยเขียน เกลือ ทราย เหล็ก หรือ ไม ลงในชองวางดานลาง 

องคประกอบ ก คือ________________________  
องคประกอบ ข คือ ________________________  
องคประกอบ ค คือ________________________  
องคประกอบ ง คือ ________________________  

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 58 
เกาหล ี 54 
จีน-ฮองกง 58 
สิงคโปร 68 
จีน-ไทเป 67 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 34 

ขั้นที่ 1  ใชแมเหล็ก ก  ข  ค  ง 

ข  ค  ง ก 

ขั้นที่ 2  เติมน้ําและนํา 
องคประกอบที่
ลอยน้ําออก 

ข  ค  ง 

ค  ง + น้ํา ข 

ขั้นที่ 3  กรอง 

ค ง + น้ํา 

ค  ง + น้ํา

ขั้นที่ 4  ระเหยน้ําออก 

ง 

ง + น้ํา 

น้ํา 
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การใหคะแนน 
คําตอบถูก 

 ระบุองคประกอบทั้ง 4 ไดอยางถูกตอง ก = เหล็ก, ข = ไม, ค = ทราย, ง = เกลือ 
 

คําตอบถูกบางสวน 
 ระบุเหล็กและไมไดอยางถูกตอง (ก และ ข) ทราย และ/หรือ เกลือ ไมตอบหรือตอบผิด 

o เหล็ก ไม เกลือ ทราย 
o เหล็ก ไม ทราย เวนวาง 

 ระบุเหล็กและเกลือไดอยางถูกตอง (ก และ ง) ไม และ/หรือ ทราย ไมตอบหรือตอบผิด 
o เหล็ก ทราย ไม เกลือ 
o เหล็ก เวนวาง เวนวาง เกลือ 

 ระบุทรายและเกลือไดอยางถูกตอง (ค และ ง) เหล็ก และ/หรือ ไม ไมตอบหรือตอบผิด 
o เวนวาง เวนวาง ทราย เกลือ 
o น้ํา ไม ทราย เกลือ 

 คําตอบถูกบางสวนอื่นๆ (ที่ระบุองคประกอบสองอยางไดถูกตอง) 
 
คําตอบผิด 

 ระบุเหล็กไดถูกเทานั้น (ก) องคประกอบอื่นๆ ที่เหลือไมตอบหรือตอบผิด 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 26 

เคมี โครงสรางระดับอนุภาคของสาร การเขาใจแนวคิด 

เอาอะตอมออกจากเกาอ้ี 

ถานกัเรียนเอาอะตอมทัง้หมดออกจากเกาอี้แลวจะเหลอือะไร 

1) เกาอี้อยูที่เดิมแตมันจะไรน้ําหนกั 
2) เกาอี้ก็จะเปนเหมือนเดิมทกุประการ 
3) จะไมมีอะไรของเกาอีเ้หลืออยูเลย 
4) เหลือเพยีงกลุมของของเหลวบนพื้น 

 
 

คําตอบถูก ขอ 3 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65 
เกาหล ี 66 
จีน-ฮองกง 47 
สิงคโปร 69 
จีน-ไทเป 52 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 51 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 27 

เคมี โครงสรางระดับอนุภาคของสาร ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

อนุภาคในนวิเคลียสของอะตอม 

นิวเคลียสของอะตอมสวนใหญประกอบดวย 

1) นิวเคลียสเพยีงอยางเดียว 
2) โปรตอนและนวิตรอน 
3) โปรตอนและอิเลคตรอน 
4) นิวตรอนและอิเลคตรอน 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 28 

เคมี โครงสรางระดับอนุภาคของสาร ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

อะตอมที่เปนกลางไดรับอิเลคตรอน 

เมื่ออะตอมที่เปนกลางไดรับอิเลคตรอนเพิม่จะเกิดเปนอะไร 

1) ของผสม 
2) ไอออน 
3) โมเลกุล 
4) โลหะ 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 37 
เกาหล ี 43 
จีน-ฮองกง 31 
สิงคโปร 65 
จีน-ไทเป 63 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 47 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 48 
เกาหล ี 21 
จีน-ฮองกง 51 
สิงคโปร 79 
จีน-ไทเป 54 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 47 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 29 

ฟสิกส ไฟฟาและแมเหล็ก การเขาใจแนวคิด 

ขั้วของแมเหล็กที่ถกูตัด  

ภาพขางลางแสดงแทงแมเหล็กที่ถกูเลื่อยตัดออกเปนสามทอน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จงเขียนอักษรแสดงขั้วเหนือ (N) หรือข้ัวใต (S) ลงในกรอบที่กาํหนดไวที่ปลายแทงแมเหล็กทอนทีอ่ยู
ตรงกลาง เพื่อแสดงขั้วแมเหล็ก  

 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน  

คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองเขียนตัวอักษรทั้งสองในกรอบที่ปลายแมเหล็กแทงกลาง (N-S) หรือจะเขียนนอกกรอบ 
ขางบน ขางลาง ถาถูกขั้วก็ถือวาถูก สวนที่แทงอื่นจะเขียนดวยหรือไมก็ตาม  
 
คําตอบถูก  

 N-S   
 
คําตอบผิด  

 S-N  
 เขียนตัวอักษรที่ปลายแทงอื่นที่ไมใชแทงกลาง   
 คําตอบผิดอื่นๆ 

เหนือ 

ใต 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 64 
เกาหล ี 59 
จีน-ฮองกง 40 
สิงคโปร 62 
จีน-ไทเป 44 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 44 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 30 

ฟสิกส ไฟฟาและแมเหล็ก ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

แผนภาพของแบตเตอรี่ในถานไฟฉาย 

แผนภาพแสดงกระบอกไฟฉาย และการจดัวางแบตเตอรี่ภายในกระบอก 
 
 
 
 
 

เพื่อจะใหไฟฉายทาํงานได ตองจัดแบตเตอรี่ตามรูปใด 
1) จัดตามรูป ก  เทานัน้ 
2) จัดตามรูป ข เทานั้น  
3) จัดตามรูป ค เทานั้น  
4) การจัดทัง้สามแบบนี้ ไมทาํใหไฟฉายทาํงานได  

 
 

คําตอบถูก ขอ 1 
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 31 

ฟสิกส ไฟฟาและแมเหล็ก การใหเหตุผลและการวิเคราะห  

เข็มทศิถูกวางไวใกลแมเหล็ก  
 
 
 
 
 
 
 

ก ข  

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 93 
เกาหล ี 93 
จีน-ฮองกง 93 
สิงคโปร 97 
จีน-ไทเป 92 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 85 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 88 
เกาหล ี 87 
จีน-ฮองกง 61 
สิงคโปร 76 
จีน-ไทเป 86 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 40 
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แผนภาพขางบน แสดงเข็มของเข็มทิศที่ข้ัวเหนือและขั้วใตของเข็มมีตัวอักษร N และ S กํากับไว 
เมื่อนําไปวางใกลแมเหล็กทีแ่รงจัด ตามรปูขางลาง 
 
 
 

 
 

ก. จงเขียนภาพเข็มในวงกลมในภาพ และเขียนบอกขั้วเหนือ (N) และขั้วใต (S) ของเข็มดวย 
 
ข. จงอธิบายคําตอบโดยใชความรูเร่ืองแมเหลก็  

 
 
 
 

 
การใหคะแนนขอ ก. (ภาพเข็มในวงกลมในภาพ)  
คําตอบถูก  

 เขียนภาพเข็มในแนวนอน พรอมกับตัวอักษร N ทางปลายขวา และ S ทางปลายซาย (ดูแผนภาพขางลาง) 
และใหคะแนนแมวาตัวอักษรบอกขั้วจะหายไปหนึ่งตัว (เชน N หรือ S หายไปหนึ่งตัว) เพราะถือวานักเรียน
เขาใจ 

 
 

 
 
 
คําตอบผิด  

 เขียนภาพเข็มในแนวนอนแตระบุขั้วกลับกัน 
 เขียนภาพเข็มแนวนอนแตไมระบุขั้ว เขียนภาพเข็มแนวตั้ง 
 คําตอบผิดอื่นๆ  
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......................................................................................................................................................................... 
การใหคะแนนขอ ข. (อธบิายคําตอบโดยใชความรูเร่ืองแมเหลก็) 
คําตอบถูก  

 อธิบายวาขั้วตรงขามจะดูดกัน (N กับ S) หรือขั้วเหมือนกันผลักกัน 
o เข็มดานทิศใตของเข็มทิศดูดกับแมเหล็กขั้วเหนือ 
o ขั้วเหนือและขั้วใตดูดกัน 
o ขั้วตรงขามดูดกันและขั้วเหมือนกันผลักกัน 
o แมเหล็กผลักขั้ว N ของเข็มทิศออกไป 

 
คําตอบผิด 

 อางถึงการดูด/ผลักของแมเหล็กแตไมถูกตอง 
o เพราะขั้วเดียวกันจะดูดกัน 
o เมื่อแมเหล็กเขาใกลกับเข็มทิศจะมีแรงดูดทางปลาย N มากกวา 
o เข็มของเข็มทิศเปนโลหะ ดังนั้นมันจะดูดกับแมเหล็กและหมุน 
o มันจะดูดเข็มขั้วเหนือและขั้วใต 

 อธิบายวาเข็มของเข็มทิศชี้ทิศเหนือเสมอ 
o เข็มดานทิศเหนือชี้ไปทางสนามแมเหล็กขั้วเหนือเสมอ 
o ขั้วเหนือจะชี้ไปทางขั้วเหนือเสมอ 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 32 

ฟสิกส พลังงาน แหลง และการเปลี่ยนแปลง การเขาใจแนวคิด 

พลังงานสะสมในลวดสปริงสองเสน  

ลวดสปริง 1 และสปริง 2 เหมือนกนั สปริง 1 ถูกอัดและถูกตรึง
ดวยที่จับ สวนสปริง 2 ถกูอัดมากกวาและถกูตรึงไวเชนกนั  
 
 
 
 

สปริงเสนใดมพีลังงานสะสมมากกวากนั  

1) สปริง 1 
2) สปริง 2 
3) สปริง ทัง้สองมีพลังงานสะสมเทากัน 
4) บอกไมได นอกจากจะตองรูกอนวาสปริงทาํจากวตัถุใด 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 33 

ฟสิกส พลังงาน แหลง และการเปลี่ยนแปลง  การเขาใจแนวคิด 

ตะปูถูกถอนออกจากแผนไม  

เมื่อตะปูถูกถอนออกจากแผนไม ตะปูจะรอนขึ้น เพราะเหตุใด  
จงอธิบาย 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 81 
เกาหล ี 84 
จีน-ฮองกง 69 
สิงคโปร 84 
จีน-ไทเป 64 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 62 

1                                         2 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 74 
เกาหล ี 70 
จีน-ฮองกง 74 
สิงคโปร 67 
จีน-ไทเป 84 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 52 
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การใหคะแนน  
คําตอบถูก  

 คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองอางถึงการเสียดทาน (อาจอางไมชัดเจน เปนนัย หรืออางถึงชัดเจนก็ได)  เชน 
o เพราะตะปูถูกถูกับไม  
o ตะปูเกิดการตานทาน 
o เพราะมีการเสียดทาน 
o มีการเสียดทานระหวางตะปูกับแผนไม  

 คําอธิบายอางถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เชน 
o ในตะปูมีพลังงานมากขึ้นหลังจากมีการถอนออก 
o เพราะตองใชพลังงานในการดึงมันออกมา 
o พลังงานจลนเปล่ียนเปนพลังงานความรอนเมื่อดึงมันออกมา  

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบผิด  

 คําตอบอางถึงเฉพาะตะปู หรือการถอนโดยไมเกี่ยวกับการเสียดสี หรือพลังงาน เชน  
o เพราะมันถอนออกยาก  
o เพราะตองดึงแรงๆ  
o เพราะมันฝงอยูในไมนานเกินไป  

 คําตอบผิดอื่นๆ  
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 34 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่  การเขาใจแนวคิด 

ทางเดินของลูกบอลที่หลดุจากวงโคจร  

ตามแผนผังขางลางนี้  รูปซายแสดงลูกบอลที่ผูกติดปลายเชือก 
และถูกเหวี่ยงเปนวงกลม สวนรูปขวาแสดงการเหวี่ยงของลูกบอล
เมื่อมองลงมาจากดานบน  
 
 
 
 
 มองจากดานบน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77 
เกาหล ี 87 
จีน-ฮองกง 69 
สิงคโปร 79 
จีน-ไทเป 68 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 60 
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หลังจากเหวีย่งไปหลายรอบ และลูกบอลมาอยูทีจุ่ด Q กห็ลุดออกจากปลายเชือก 
แผนผังรูปใดตอไปนี้ แสดงทศิทางของลูกบอลที่วิง่ไปในทันทีทีห่ลุดจากปลายเชือก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําตอบถูก ขอ 1 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 35 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่  การเขาใจแนวคิด 

ทําไมลูกโปงฮีเลี่ยมจึงลอยขึ้น  

ลูกโปงที่อัดดวยกาซฮเีลี่ยม เมื่อถูกปลอยเปนอิสระจะลอยขึ้น
ขางบน ขอใดตอไปนี้อธิบายไดดีที่สุดวาทําไมจงึลอยขึน้ 

1) ความหนาแนนของฮีเลี่ยมนอยกวาความหนาแนนของ
อากาศ  

2) ความตานทานของอากาศชวยพยุงลกูโปงใหลอยข้ึน 
3) ไมมีแรงโนมถวงกระทาํตอลูกโปงฮีเลีย่ม 
4) ลมพัดพาลูกโปงลอยขึ้นขางบน 

 
 
คําตอบถูก ขอ 1 

1) 2) 

3) 4) 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 74 
เกาหล ี 89 
จีน-ฮองกง 71 
สิงคโปร 81 
จีน-ไทเป 86 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 58 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 36 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การเขาใจแนวคิด 

มงกุฎโลหะ: ความหนาแนนของกอนโลหะ 

พระราชาตองการทราบวามงกุฎโลหะของพระองคทาํดวยโลหะใด  
นักวทิยาศาสตรตองศึกษาสมบัติของโลหะที่ใชทาํมงกฎุ จึงตองการเปรียบเทียบความหนาแนนของ
มงกุฎกับกอนโลหะที่คลายกบักอนโลหะเดมิ คาความหนาแนนของสารคือมวลของสารหารดวย
ปริมาตรของสารนั้น (ความหนาแนน = มวล/ปริมาตร)  
 
นักวทิยาศาสตรหาปริมาตรของกอนโลหะ และคํานวณหาความหนาแนนโดยใชมวลที่ทราบคาแลว 
(2400 กรัม) รูปดานลางแสดงมิติของกอนโลหะทีน่ักวทิยาศาสตรวัดได 

 
 
 
 
 
 

ความหนาแนนของกอนโลหะเปนเทาไร 
 
คําตอบ _______________  g/cm3 

 
 
การใหคะแนน 
คําตอบถูก 

 19.2 g/cm3 
 19 g/cm3 [คิดเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด] 

 
คําตอบผิด 

 แสดงวิธีหาคาความหนาแนน (มวล/ปริมาตร) แตไมคํานวณคาความหนาแนน หรือคํานวณผิด 
 125 [คํานวณปริมาตรแตไมคํานวณความหนาแนน] 
 19.3 [ไมไดแสดงวิธีคิด ลอกความหนาแนนจากตารางมาตอบ] 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 47 
เกาหล ี 33 
จีน-ฮองกง 53 
สิงคโปร 64 
จีน-ไทเป 43 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 21 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 37  

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

มงกุฎโลหะ:  การหาปริมาตรของมงกฎุโลหะ 

นักวทิยาศาสตรจําเปนตองหาปริมาตรของมงกุฎเพื่อที่จะทราบ
ความหนาแนนของโลหะ  
นักวทิยาศาสตรมีวัสดุและอุปกรณเหลานี้ สําหรับใชหาปริมาตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงบรรยายวิธทีี่นกัวทิยาศาสตรอาจจะใช เพื่อหาปริมาตรของมงกุฎ โดยใชอุปกรณทีม่ีใหนกัเรียน
อาจจะวาดแผนภาพเพื่อประกอบคําบรรยายก็ได 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน  

คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองบรรยายถึง หรือเขียนแผนภาพแสดงการแทนที่น้ํา และบงชี้ชัดเจนถึงการหาปริมาตรของ
มงกุฎ แมคําตอบจะบอกถึงการใชอุปกรณอื่นๆ นอกจากที่กําหนด (เชน ไมบรรทัด ปากกาเขียนเครื่องหมาย ฯลฯ)  
คําตอบที่บอกวาใชการแทนที่ หรือภาพที่แสดงการแทนที่ โดยไมบรรยายวิธีทําหรือขั้นตอนการทํา ใหไดคะแนนบางสวน 
 
คําตอบถูก  

 บรรยายถึง หรือเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการแทนที่น้ํา ใชวิธีวัดความสูงของระดับน้ําที่เปล่ียนแปลง 
1) ใสน้ําลงในอาง (ถาด ฯลฯ) ทําเครื่องหมายระดับน้ําไว 
2) ใสมงกุฎลงในน้ํา (อาง ถาด) ทําเครื่องหมายระดับน้ําใหม 
3) วัดความแตกตางของปริมาตร กอนและหลังใสมงกุฎลงในน้ํา  

อางน้ํา 

กระบอกตวง กอกน้ํา 

ถาดพลาสติก 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 36 
เกาหล ี 33 
จีน-ฮองกง 33 
สิงคโปร 38 
จีน-ไทเป 32 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 13 
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 บรรยายถึง หรือเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการแทนที่น้ํา ใชวิธีใหน้ําลนออกมา 
1) ใสน้ําลงในอางน้ําจนเต็ม 
2) ใสมงกุฎลงในอางน้ํา เก็บน้ําที่ลนออกมา 
3) ใชกระบอกตวงวัดปริมาตรของน้ําที่ไหลลนออกมา  

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบไดคะแนนบางสวน    

 บรรยายหรือเขียนภาพที่มีการแทนที่น้ํา แตไมมีคําบรรยาย หรือมีไมพอเพียง หรือไมบอกขั้นตอนของการวัด
เพื่อหาปริมาตร เชน 

o ใสน้ําลงในอาง แลวใสมงกุฎลงไป วัดวาระดับน้ําสูงขึ้นเทาไร 
o ใสมงกุฎลงในอางที่มีน้ําเต็ม ดูวาน้ําลนออกเทาไร 

 คําตอบอื่นที่มีสวนถูกแตบรรยายไมครบขั้นตอนๆ  
 
คําตอบผิด  

 พูดถึงการใสมงกุฎลงในอาง (ถาด หรือภาชนะอื่น) ที่มีน้ํา โดยไมบอกเรื่องระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น หรือปริมาณน้ําที่
ลนออก และไมบอกขั้นตอนการวัดปริมาตร เชน  

o เติมน้ําลงในอางน้ําจนเต็ม แลวใสมงกุฎลงไป จะไดปริมาตรของมงกุฎ 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 38 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ การเขาใจแนวคิด 

มงกุฎโลหะ: ทําไมนกัวิทยาศาสตรตองวัดซํ้าๆ  

นักวทิยาศาสตรวัดปริมาตรของมงกุฎหาครั้ง และคํานวณความหนาแนนในแตละครั้งของการวดั
ปริมาตร ไดผลดังในตารางขางลาง 
 

การวัดครั้งที ่ ปริมาตรของมงกุฎ (cm3 ) ความหนาแนน (g/cm3 )  

1 202 11.88 
2 200 12.00 
3 201 11.94 
4 198 12.12 
5 199 12.06 
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ก. ทําไมนักวทิยาศาสตรตองวัดปริมาตรถึงหาครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ข. นักวทิยาศาสตรรายงานตอพระราชาวา ความหนาแนนของ
มงกุฎ คือ 12.00 g/cm3   จงแสดงใหเหน็วานกัวทิยาศาสตร
ใชผลที่ได มาทําใหไดคาความหนาแนนนีอ้ยางไร   

 
 
 
 
 

 
 
การใหคะแนน ขอ ก. (การวัดซ้ํา) 
คําตอบถูก  

 คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองอางถึงความถูกตอง ความแมนยํา ความเชื่อถือได ปองกันความผิดพลาด หรือ
ความไมแนนอนจากการทดลอง ของการวัด หรือเหตุผลทํานองเดียวกัน เชน  

o เพราะวาอาจมีความผิดพลาดจากการทดลอง จึงวัดหาครั้งและสามารถคํานวณคาเฉลี่ย และสามารถ
รูคาความคลาดเคลื่อน (ความผิดพลาด) ไดดวย  

o แตละครั้งที่วัด จะไดคาใกลเคียงกัน แตไมตรงกันทีเดียว ดังนั้นการวัดหลายครั้งจึงมั่นใจไดมากกวา 
o ตองการคําตอบที่ถูกตองมากขึ้น 
o ตองการหาปริมาตรที่ถูกตองมากขึ้น 
o เพื่อใหเชื่อถือไดมากขึ้น 

 อางถึงเฉพาะการคํานวณ คาเฉลี่ย หรือคากลาง หรือชวงพิสัย เชน  
o เพื่อหาปริมาตรเฉลี่ย 
o เพื่อคํานวณคากลาง 

 คําตอบถูกอื่นๆ  

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 53 
เกาหล ี 67 
จีน-ฮองกง 56 
สิงคโปร 58 
จีน-ไทเป 76 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 30 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 44 
เกาหล ี 15 
จีน-ฮองกง 24 
สิงคโปร 47 
จีน-ไทเป 28 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 14 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

153

คําตอบผิด  
 อางถึงความผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของการวัด โดยไมพูดถึงการเฉลี่ย ความถูกตอง ความแมนยํา ความ

เชื่อถือได ปองกันความผิดพลาด หรือความไมแนนอน เชน 
o เผ่ือวามีการวัดผิดเกิดขึ้น 
o เพื่อใหแนใจวาไมมีการเปลี่ยนแปลง 
o เพื่อใหม่ันใจวาไดคําตอบถูกและตัวผูทดลองจะไมมีความผิด 
o เพื่อใหแนใจวาทําถูกแลว 
o เพื่อตรวจสอบวาวัดถูกหรือไม 

 อางถึงการทดลองที่ถูกตอง เที่ยงตรงแตไมพูดถึงการคํานวณคาเฉลี่ย ความแมนยํา ความเชื่อถือได ปองกัน
ความผิดพลาด หรือความไมแนนอน เชน 

o เพื่อใหแนใจวาเปนการทดลองที่ถูกตอง 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

..................................................................................................................................................... 
การใหคะแนน ขอ ข. (คาความหนาแนนของมงกุฎ)  
คําตอบถูก  

 แสดงวิธีคํานวณคาเฉลี่ยที่ถูกตอง เชน 
o รวมคาความหนาแนน  5 คาเขาดวยกันแลวหารดวย 5 เพื่อหาคาเฉลี่ย  (11.88 + 12.00 + 11.94 + 

12.12 + 12.06)  = 60. และ 60/5 =12.0  
 คําตอบถูกอื่นๆ  

คําตอบผิด  
 บอกวาเปนคาเฉล่ีย โดยไมแสดงวิธีทํา หรือวิธีทําผิด เชน 

o เขาหาคาเฉลี่ย ของความหนาแนนทั้ง 5 คา 
 แสดงวิธีหาความหนาแนน โดยไมมีการหาคาเฉลี่ยหรือคากลาง เชน 

o เขาเอาคามวลมาหารดวยปริมาตร 
o 2400/200 = 12.0 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 39 

เคมี การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร การเขาใจแนวคิด 

มงกุฎโลหะ: กอนโลหะทํามาจากอะไร 

ตารางตอไปนีแ้สดงความหนาแนนของโลหะตางๆ 

โลหะ ความหนาแนน (g/cm3) 

แพลทตินัม 21.4 
ทอง 19.3 
เงิน 10.5 

ทองแดง 8.9 
สังกะสี 7.1 

อะลูมิเนียม 2.7 
 

ก. คาความหนาแนนของกอนโลหะที่นักเรียนคํานวณไดจากขอ 36  
จงพิจารณากอนโลหะในขอนั้นนาจะทาํจากโลหะใด 

 

คําตอบ _________________________________ 
จงใหคําอธิบายประกอบคําตอบ 
 
 
 
ข. ความหนาแนนของมงกฎุคือ 12.0 g/cm3 นักเรียนจะรายงาน
พระราชาวาชางอัญมณี ใชโลหะใดหรือโลหะผสมใด ในการทาํ
มงกุฎ 

 
 
 
 

การใหคะแนน ก. 

ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุวาทอง และ ใหคําอธิบายที่อยูบนพื้นฐานของเรื่องความหนาแนน ถาตอบวาทองแตไมมี
คําอธิบายหรืออธิบายผิดถือวาเปนคําตอบที่ไมถูก ในกรณีที่ตอบโลหะอื่น หรือโลหะหลายชนิดตามความหนาแนนที่
คํานวณผิดในขอที่ผานมา และใหคําอธิบายที่สมเหตุสมผลตามความหนาแนนที่คํานวณผิด คําตอบลักษณะนี้เปน
คําตอบที่ถูกตอง  

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 36 
เกาหล ี 18 
จีน-ฮองกง 23 
สิงคโปร 36 
จีน-ไทเป 29 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 16 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 1 
เกาหล ี 19 
จีน-ฮองกง 20 
สิงคโปร 20 
จีน-ไทเป 25 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 8 
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คําตอบถูก 
 ตอบทอง โดยมีคําอธิบายจากความหนาแนนที่คํานวณไดถูกตองในขอที่ผานมา (19.2 g/cm3) 

o ทองเพราะมันมีความหนาแนนใกลเคียงที่สุด 
o ทอง ความหนาแนนเทาๆ กัน 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 

คําตอบผิด 
 ตอบทอง โดยไมมีคําอธิบายหรือคําอธิบายผิดโดยไมไดใชความหนาแนน 

o ทอง เพราะสวนใหญแลวมงกุฎจะทําดวยสิ่งนี้ 
 ตอบเงิน (อยางเดียวหรือผสมกับโลหะอื่น) [สับสนระหวางความหนาแนนของมงกุฎกับความหนาแนนของ
กอนโลหะ]  

o สวนใหญนาจะเปนเงินเพราะความหนาแนนคือ 12 และนั่นคืออันที่ใกลที่สุด 
 คําตอบที่ไมถูกอื่นๆ  

................................................................................................................................................. 
การใหคะแนน ข. 

ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุวามงกุฎประกอบดวยโลหะผสม (อัลลอย) และระบุโลหะที่อาจรวมอยูในนั้นโดยอางอิง
ความหนาแนน (ความหนาแนนของมงกุฎอยูระหวางความหนาแนนของโลหะบริสุทธิ์ชนิดตางๆ)  

คําตอบที่ระบุวามงกุฎประกอบดวยโลหะผสม (อัลลอย) หรือไมใชทองคําบริสุทธิ์โดยไมอธิบายเพิ่มเติมวามีโลหะ
อะไรบางผสมอยู ใหเปนคําตอบที่ไมถูก ถาคําตอบระบุวามงกุฎทําจากพัลลาเดียม (ไมอยูในตารางแตมีความหนาแนน
เทากับ 12 g/cm3) ควรใหเปนคําตอบที่ไดคะแนน 
 
คําตอบถูก 

 รายงานวามงกุฎทําจากโลหะผสม (อัลลอย) และบอกชื่อโลหะ (แตละชนิด) ที่เปนสวนผสม (สวนผสมที่สม
เหตุผลตามความหนาแนน) 

o ชางอัญมณีใชทองและผสมเงินบางสวน 
o อาจจะมีทองแดงผสมอยูดวยเพราะมันทําใหความหนาแนนนอยลงและลดคาใชจายลง 
o ชางอัญมณีนาจะใชเงินทั้งหมดแลวเคลือบดวยทองบางๆ เพื่อทําใหมันดูเปนทองบริสุทธิ์ แมวามันจะ

ไมใชทองก็ตาม 
 คําตอบถูกอื่นๆ 

 
คําตอบผิด 

 รายงานเพียงมงกุฎทําจากโลหะผสมหรือไมใชทองคําบริสุทธิ์ (หรือคําตอบที่คลายกัน) ไมไดบอกช่ือโลหะที่
เฉพาะเจาะจงแตอยางใด 

o ชางอัญมณีไมไดใชกอนโลหะที่พระราชามอบให  
o ชางอัญมณีใชโลหะมากกวา 4 ชนิดในการทํามงกุฎ  
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 รายงานวาเปนเงิน (ความหนาแนนใกลกับ 12 g/cm3 มากที่สุด) 
o โลหะที่ใชคือเงิน 

 รายงานโลหะผสมที่ไมถูกตองโดยการนําความหนาแนนมาบวกกัน 
o มันเปนเงินและอลูมิเนียม (10.5+2.7) 
o โลหะผสมของเงินและอลูมิเนียมเพราะความหนาแนนของมันรวมกันไดประมาณ 12.0 
o ทองแดงและอลูมิเนียม 

 คําตอบที่ผิดอื่นๆ 
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 40 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ การใหเหตุผลและการวิเคราะห   

การขยายผล: กราฟระยะทาง/เวลา  

กราฟขางลางเขียนจากการเดินของแมลงเตาทองตวัหนึ่งที่เดินเปนเสนตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ถาแมลงเตาทองเคลื่อนที่ดวยความเร็วเดมิจะตองใชเวลาเทาไรที่จะเคลื่อนที่ 10 cm 

1) 4 วินาท ี
2) 6 วินาท ี
3) 20 วินาท ี
4) 25 วินาท ี

 
 

คําตอบถูก ขอ 4 

ระ
ยะ

ทา
ง (

cm
) 

เวลา (วินาที) 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 89 
เกาหล ี 90 
จีน-ฮองกง 84 
สิงคโปร 90 
จีน-ไทเป 80 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 71 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 41 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ การใหเหตุผลและการวิเคราะห   

การควบคุมการทดลอง   

แผนผังขางลางแสดงการทดลอง 9 คร้ัง ที่นิมิตทาํการทดลองที่
ใชรถลากเล็กๆ ที่มีขนาดตางกนั สองขนาด และมีกลองจํานวน
แตกตางกนัวางอยูบนรถ กลองทุกกลองมมีวลเทากนั เขาใชราง 
อันเดียวกันทดลอง แตความสูงตางๆ กนั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขาตองการทดสอบความคดิของเขาทีว่ายิ่งวางรางใหสูงขึ้น รถจะเคลือ่นที่ลงมาเร็วขึ้น เขาควรจะ
เปรียบเทยีบการทดลองสามครั้งใด  

1. G, H, และ I  
2. I, W, และ Z  
3. I, V, และ X 
4. U, W, และ X  
5. H, V, และ  Y  

 
 
คําตอบถูก ขอ 5 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 78 
เกาหล ี 75 
จีน-ฮองกง 66 
สิงคโปร 79 
จีน-ไทเป 63 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 43 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 42 

ฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ การใหเหตุผลและการวิเคราะห   

แนวโนมของขอมูล เมื่อมีมวลหลายๆ ขนาดบนลวดสปริง  

ตารางขางลางแสดงผลการทดลอง ที่ตองการสํารวจวาความยาว
ของลวดสปริงจะเพิ่มข้ึนอยางไร เมื่อมีมวลตางๆ กนัมาแขวนอยู  

มวล (g) ความยาวของสปริง (cm) 
0 5 

10 7 
20 9 
30 11 
40 12 
50 13 
60 13 

จงบรรยายการเปลี่ยนแปลงความยาวของสปริง เมื่อมวีตัถุที่มีมวลตางกนัหอยแขวนอยู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน  

คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองบอกพื้นฐานสองอยางจากตาราง 
1) ตอนแรก ความยาวของสปริงเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ (ในอัตราคงที่) เมื่อมวลถูกเพิ่มขึ้น  
2) หลังจากจุดหนึ่ง (40 กรัม)  ความยาวของสปริงเริ่มคงที่ และไมเปล่ียนแปลงเมื่อมวลถูกเพิ่มขึ้น  

คําตอบอาจบอกเปนปริมาณ หรือบอกคราว ๆ เชิงคุณภาพ (แมไมใสหนวยความยาวหรือน้ําหนักก็ไมถือวาผิด)  
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 56 
เกาหล ี 68 
จีน-ฮองกง 55 
สิงคโปร 75 
จีน-ไทเป 67 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 42 
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คําตอบถูก  
 คําตอบระบุขอบเขต 1) และ 2)  เชน 

o ขณะที่มวลนอย ๆ ความยาวเพิ่มขึ้น 2 cm ทุก ๆ 10 กรัม ที่มวล 40 กรัม ความยาวเปลี่ยนเพียง 1 cm 
และ ที่ 50 กรัม มันไมยาวขึ้นอีกตอไป  

o ความยาวเพิ่มขึ้น 2 หนวย จนถึง 30 กรัม แลวเพิ่มขึ้น อีกคราวละหนึ่งหนวย จนถึง 50 กรัม และ
เพิ่มขึ้น 0 ที่ 60 กรัม  

o ความยาวเพิ่มขึ้นคงที่จนถึง 40 กรัม แลวเพิ่มขึ้นเล็กนอย จนกระทั่งความยาว 13 cm ที่ 50 และ 60 กรัม 
 คําตอบถูกอื่นๆ  

 
คําตอบผิด  

 พูดถึงอยางที่ 1) อยางเดียว คําตอบพูดถึงการเพิ่มของความยาวเมื่อเพิ่มมวล แตไมพูดถึงเรื่องความยาวที่
คงที่ หรือพูดไมเพียงพอ  เชน 

o ความยาวเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มมวลลงไป 
o ความยาวของสปริงเพิ่มขึ้น 2 ทุกครั้งที่เพิ่มน้ําหนักลงไป 
o ความยาวของสปริงเพิ่มขึ้น 2 ทุกครั้งจนกระทั่ง ถึง 40 กรัม   

 พูดถึงตอนที่ความยาวคงที่หรือลดลงเมื่อมวลมาก ๆ เชน 
o ลวดสปริงยืดขึ้น จนถึง 13 cm 
o หลังจาก 50 กรัม ลวดสปริงไมยืดเพิ่มขึ้น 
o ลวดสปริงยืดนอยที่มวลมาก ๆ  

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 43 

ฟสิกส ความรอนและอุณหภูมิ  การใหเหตุผลและการวิเคราะห   

เทอรมอมิเตอรสําหรับวัดน้ําเดือด  

ที่ระดบัความสงูตางๆ กนั จดุเดือดของน้ําจะแตกตางกนั            
อยูในชวง 80๐C ถึง 100๐C เทอรมอมิเตอรที่มีสเกลเปน       
องศาเซลเซยีสที่แสดงไวขางลางนี ้อันไหนที่จะใชวัดจุดเดือด  
ของน้ําในชวงความสงูตางๆ ไดเที่ยงตรงทีสุ่ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ก.                ข.                ค.                ง.                 จ. 

 

                                        เทอรมอมิเตอร 
 

1) เทอรมอมิเตอร  ก.  
2) เทอรมอมิเตอร  ข. 
3) เทอรมอมิเตอร  ค. 
4) เทอรมอมิเตอร  ง. 
5) เทอรมอมิเตอร  จ. 

 
 
คําตอบถูก ขอ 4 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 29 
เกาหล ี 33 
จีน-ฮองกง 38 
สิงคโปร 25 
จีน-ไทเป 30 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 20 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 44 

ฟสิกส แสง การเขาใจแนวคิด    

การเหน็ในทีม่ืด  

คนที่อยูในหองมืดในเวลากลางวัน เมื่อมองออกนอกหนาตางจะ
สามารถมองเห็นคนที่อยูขางนอกไดชัดเจน แตคนที่อยูขางนอก
จะไมสามารถมองเหน็คนขางใน ทาํไมจึงเปนเชนนัน้ 

1) ไมมีแสงเพยีงพอที่จะสะทอนจากบุคคลทีอ่ยูในหอง  
2) รังสีของแสงไมสามารถผานหนาตางกลบัไปกลับมาสอง

คร้ังได 
3) แสงขางนอกไมสามารถผานหนาตางเขามาได 
4) แสงแดดไมเขมขนมากพอเทากบัแสงสวางจากแหลงอืน่ 

 
 
คําตอบถูก ขอ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 61 
เกาหล ี 78 
จีน-ฮองกง 73 
สิงคโปร 87 
จีน-ไทเป 79 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 66 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 45 

ฟสิกส แสง การเขาใจแนวคิด    

มุมสะทอนของรังสีแสง 

รังสีของแสงพุงเขาหากระจกดังภาพ 

 

 
 
 
 

รูปในขอใดตอไปนี้ แสดงทิศทางของแสงสะทอน  

                           1)                                          2)  
 
 
 
 
 
 
 
                           3)                                          4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําตอบถูก ขอ 2 

กระจก

  

กระจก กระจก

  

กระจก กระจก

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 80 
เกาหล ี 81 
จีน-ฮองกง 68 
สิงคโปร 79 
จีน-ไทเป 75 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 63 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 46 

ฟสิกส แสง การเขาใจแนวคิด    

แสงแดดผานปริซึม  

แผนผังแสดงรงัสีของแสงแดดเดินทางผานปริซึมกระจก 
 
 
 
 
 
 
จงบรรยายวาจะมองเหน็อะไรบนฉาก (อาจจะใชวาดแผนผังชวยอธิบายคําตอบของนักเรียนได)  
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน  

คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองพูดชัดเจนถึงการมองเห็นสีที่แตกตางกันบนฉากอาจจะเปนคําบรรยายหรือการเขียนภาพ
ก็ได คําตอบอาจจะไมจําเปนตองเรียงสีใหถูกตองตามลําดับก็ถือวาไดคะแนนเต็ม คําตอบที่ไดคะแนนบางสวน เปน
คําตอบที่พูดถึงการกระจายแสง แมวาจะไมบรรยายถึงแสงที่มองเห็นบนฉาก 
 
คําตอบถูก  

 บรรยายหรือวาดภาพสีของแสงในสเปกตรัม เชน  
o สเปกตรัมของแสง 7 สี ไดแก แดง สม เหลือง เขียว น้ําเงิน คราม มวง (หรือวาดรูปประกอบ)  

 
 
 
 
 

  ฉาก 

ปริซึม 

แสงแดด 

แสงแดด   ฉาก 

ปริซึม 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 10 
เกาหล ี 74 
จีน-ฮองกง 49 
สิงคโปร 65 
จีน-ไทเป 38 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 23 
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 พูดถึงสเปกตรัม สีของรุง สีตางๆ (ไมบอกสีของแสงในสเปกตรัม) เชน 
o จะเห็นสีบนฉาก เหมือนสีรุง 
o จะเห็นสีทุกสีของสเปกตรัม  
o จะมองเห็นแสงสี 7 สี 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบไดคะแนนบางสวน  

 บรรยายหรือวาดรูปการกระจายแสง แตไมเกี่ยวของกับการมองเห็นสี เชน 
o จะมีรังสีหลายรังสีกระจายออกแสงจะกระจายออก  
o แสงจะขามไปทางดานหลังของปรซิึม และมองเห็นบนฉาก  

 บรรยาย หรือวาดภาพแคการกระจายแสง (ไมพูดถึงแสงสีตางๆ) เชน 
o แสงในปริซึมจะโคงออก  
o แสงแดดจะผานปริซึม ผานออกเปนมุม 

 
คําตอบผิด  

 บรรยายหรือวาดรูปผิด พูดถึงการเกิดเงาของปริซึม เชน 
o จะเกิดเงาของปริซึมบนฉาก 

 อางถึงการเห็นแสงบนฉาก (ไมพูดถึงการกระจายแสง) เชน 
o แสงแดดตกกระทบฉาก 
o ฉากจะสวางขึ้นเพราะมีแสงสองไปถึง 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 47 

ฟสิกส แสง การเขาใจแนวคิด    

ฟาแลบกอนฟารอง 

คืนวนัที่ฝนฟาคะนอง มะลิมองออกไปนอกหนาตาง เธอเห็นแสง
ของฟาแลบ และอกีสองสามวินาทีตอมาก็ไดยินเสียงฟารองตามมา 
 
จงอธิบายวาทาํไมเธอจึงมองเห็นฟาแลบกอนไดยินฟารอง  
 
 
 
 
 
 

 
 
การใหคะแนน  
คําตอบถูก  

 อางถึงแสงเดินทางเร็วกวาเสียง เชน 
o ความเร็วของแสงมากกวาความเร็วของเสียง 
o แสงเดินทางเร็วกวาเสียง 
o เสียงตองใชเวลาเดินทางมากกวาแสง 

 คําตอบถูกอื่นๆ  
 
คําตอบผิด  

 อางถึงแสงอยูใกลกวา หรือฟารองอยูไกลกวา เชน 
o ฟารองอยูไกลกวามาก 

 อางถึงฟาแลบเกิดกอนฟารอง และฟาแลบทําใหเกิดฟารอง เชน 
o เสียงเกิดภายหลัง 
o ฟารองเกิดจากฟาแลบ 
o ฟารองเปนการสะทอนของฟาแลบ 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 65 
เกาหล ี 47 
จีน-ฮองกง 62 
สิงคโปร 88 
จีน-ไทเป 70 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 42 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 48 

ฟสิกส แสง การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

ตําแหนงของเทียนทีส่ะทอน 

เทียนเลมหนึง่ถูกวางไวบนแผนที่มชีองตารางซึ่งอยูหนากระจก  
ดังรูป  

จุดไหนในกระจกที่จะเปนตาํแหนงที่มองเหน็ภาพสะทอนของ
เทียนในกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ที่จุด A 
2) ที่จุด B 
3) ที่จุด C 
4) ที่จุด D 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 
 

กระจกเงา 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 75 
เกาหล ี 77 
จีน-ฮองกง 80 
สิงคโปร 88 
จีน-ไทเป 77 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 64 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 49 

ฟสิกส แสง การใหเหตุผลและการวิเคราะห  

ขนาดของเงา  

หลอดไฟดวงเล็กถูกวางไว ทางดายซายมือของบัตรแข็งที่
เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสหาง 20 cm และกระดาษแข็งถูกวางไว
หางกระดาษโปสเตอร 20 cm ดังรูป เงาของบัตรแข็งจะ
เกิดขึ้นบนกระดาษโปสเตอร วัดขนาดของเงาของบัตรแข็ง 
ไดวาดานหนึ่งยาว 10 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถากระดาษโปสเตอร ถูกเคลื่อนยายออกไปใหหางออกไปอีก 40 cm นั่นคือไปอยูหางจากหลอดไฟ 
80 cm เงาของบัตรแข็งที่เกดิขึ้นจะมีขนาดของดานหนึง่เปนเทาไร 

1) 5 cm 
2) 10 cm 
3) 15 cm 
4) 20 cm 
 

 
คําตอบถูก ขอ 4 

 

หลอดไฟ 

บัตรแข็ง 

เงา 

กระดาษโปสเตอร  

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 67 
เกาหล ี 79 
จีน-ฮองกง 61 
สิงคโปร 66 
จีน-ไทเป 68 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 59 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 50 

ฟสิกส แสง การใหเหตุผลและการวิเคราะห    

ภาพสะทอนในกระจก  

พูกนัวางอยูหนากระจกเงา ดังรูป จงเขียนรูปของพูกนัทีจ่ะ
มองเหน็ปรากฏในกระจกเงา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน 

ภาพของพูกันที่อยูในขอบเขตกรอบสีเหลี่ยมที่ถูกตอง ใหถือวาถูกไดคะแนนเค็ม ภาพของพูกันที่อยูในขอบเขตกรอบ
ส่ีเหลี่ยมที่ถูกแมไมแสดงปลายพูกันชัดเจนก็ใหถือวาถูก ยกเวนแสดงขนแปรงปลายพูกันผิดทิศทาง ใหถือวาผิด  
 
คําตอบถูก  

 วางถูกตําแหนง ถูกมุม ถูกทิศทาง (รูป 1)  
 
คําตอบผิด  

 วางตําแหนงและมุมถูก แตปลายพูกันหันไปทางซาย (รูป 2)  
 วาดรูปขนานกับภาพวัตถุ (รูป 3)  
 มุมถูก แตกรอบผิด (รูป 4) หรือปลายพูกันผิดทิศ  
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 

กระจกเงา 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 66 
เกาหล ี 46 
จีน-ฮองกง 60 
สิงคโปร 59 
จีน-ไทเป 52 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 44 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 51 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล การเขาใจแนวคิด 

ลักษณะที่ปรากฎของดาวพฤหัสและดวงจันทร 

ดาวพฤหัสมีขนาดใหญกวาดวงจนัทรของโลกแตเรามองเห็นวา
มันมีขนาดเลก็กวาเมื่อเรามองจากโลก ทาํไมจึงเปนเชนนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 1 รูป 2 

รูป 3 รูป 4 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 75 
เกาหล ี 83 
จีน-ฮองกง 76 
สิงคโปร 81 
จีน-ไทเป 67 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 65 
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การใหคะแนน 

คําตอบที่ถูกตองกลาวในเชิงการเปรียบเทียบระยะทางระหวางดาวพฤหัสและดวงจันทรเมื่อเปรียบเทียบกับโลก การ
เปรียบเทียบโดยนัยวาระยะทางจากดาวพฤหัสไกลกวามากถือเปนคําตอบที่ถูก ระยะทางจริงสามารถใชส่ือถึงการ
เปรียบเทียบความแตกตางได ระยะทางไมจําเปนตองเปนตัวเลขที่ถูกตองสมบูรณ ถาการเปรียบเทียบระยะทางถูกตอง 
คําตอบที่กลาวเพียงดาวพฤหัสอยูไกลมาก หรือดวงจันทรอยูใกลโดยไมกลาวถึงการเปรียบเทียบก็ใหเปนคําตอบที่
ถูกตอง 
 
คําตอบถูก 

 อางถึงระยะทางของดาวพฤหัสที่ไกลกวามาก และ/หรือ ระยะทางของดวงจันทรที่ส้ันกวา (จากโลก) ทั้ง
กลาวถึงอยางชัดเจนและโดยนัย 

o ดาวพฤหัสอยูไกลจากโลกมากกวาดวงจันทร  
o ดวงจันทรอยูใกลกวาดาวพฤหัสมาก 
o ดาวพฤหัสอยูไกลกวา 
o มัน (ดาวพฤหัส) อยูหางไกลจากโลก 
o เพราะดาวพฤหัสอยูไกลออกไป 
o ดวงจันทรอยูใกลกับโลกมากซึ่งทําใหมันดูใหญกวา 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 

คําตอบผิด 
 อางถึงระยะทางแตคําอธิบายถึงผลของระยะทางจากดาวพฤหัสหรือดวงจันทรตอขนาดในการมองเห็นยังไม
ชัดเจน  

o เพราะระยะทาง 
o ดวงจันทรของดาวพฤหัสอยูใกลกวา 

 อางถึงดวงจันทรอยูไกลกวา หรือดาวพฤหัสอยูใกลกับโลกมากกวา 
 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 52 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล การเขาใจแนวคิด 

ทําไมดวงจันทรจึงเปลี่ยนรูปราง 

รูปรางของดวงจันทรที่ปรากฎเปลี่ยนแปลงอยูตลอดในแตละเดือน 
ขอใดตอไปนี้อธิบายวาทําไมรูปรางของดวงจันทรที่ปรากฎจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด 

1) โลกหมนุรอบตัวเอง 
2) ดวงจนัทรหมนุรอบตัวเอง 
3) ดวงจนัทรโคจรรอบโลก 
4) เมฆบังดวงจนัทร 

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 53 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล การเขาใจแนวคิด 

ตําแหนงของดวงจันทรในขณะเกิดสุรยิปุราคา 

วาดตําแหนงของดวงจนัทรบนแผนภาพดานลางเพื่อแสดงใหเห็น
วาการเกิดสุริยุปราคามีลักษณะอยางไร 

 

 

 
 
 
 
 

 

ดวงอาทิตย โลก 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 58 
เกาหล ี 58 
จีน-ฮองกง 72 
สิงคโปร 58 
จีน-ไทเป 57 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 50 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 61 
เกาหล ี 59 
จีน-ฮองกง 76 
สิงคโปร 70 
จีน-ไทเป 62 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 53 
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การใหคะแนน 

ใหคะแนนกับคําตอบที่ดวงจันทรอยูระหวางโลกกับดวงอาทิตยภายในบริเวณที่เปนเงา ดังแสดงในแผนภาพดานลาง 
คําตอบอาจจะแสดงเงาบนโลกที่เกิดจากพระจันทร คําตอบที่ไดคะแนนควรบอกตําแหนงของดวงจันทรไดอยางถูกตอง
แมวาจะวาดเงาผิด เพราะคําถามไมไดบอกอยางชัดเจนวาตองการใหวาดเงา ความผิดพลาดในเรื่องขนาดหรือ
ระยะทางของดวงจันทรจะไมนํามาพิจารณา 

  
คําตอบถูก 

 วาดดวงจันทรอยูระหวางดวงอาทิตยและโลกภายในบริเวณที่เปนเงา 
 

คําตอบผิด 
 วาดดวงจันทรอยูอีกดานหนึ่งของโลก (จันทรุปราคา) 
 วาดดวงจันทรซอนกับดวงอาทิตย (ที่ศูนยกลาง หรือ เกิด “คราส” เพียงบางสวน) 
 คําตอบผิดอื่นๆ  

 
      คําตอบถูก              คําตอบผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 54 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล การเขาใจแนวคิด 

ทิศทางที่ลกูบอลรวงสูพืน้ 
 

 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 92 
เกาหล ี 90 
จีน-ฮองกง 81 
สิงคโปร 80 
จีน-ไทเป 86 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 70 

 
ดวงอาทติย ดวง

จันทร โลก โลก 
 
ดวงอาทติย 
ดวงจนัทร 
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รูปภาพดานบนแสดงรูปคน 3 คนถือลูกบอลยืนอยูที่ตําแนงตางๆ บนโลก ถาคนเหลานั้นปลอยลูกบอล
แรงโนมถวงจะทําใหมนัรวงจากมือ 

ภาพใดตอไปนี้ที่แสดงทิศทางที่ลูกบอลของทัง้ 3 ตําแหนงตกไดดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คําตอบถูก ขอ 4 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 55 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

ดวงอาทิตย 

ดวงอาทิตยเปนตัวอยางของขอใดตอไปนี้ 

1) ดาวหาง 
2) ดาวเคราะห 
3) กาแล็กซ ี
4) ดาวฤกษ 

 
 

คําตอบถูก ขอ 4 

3) 4)

1) 2)

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 37 
เกาหล ี 29 
จีน-ฮองกง 65 
สิงคโปร 56 
จีน-ไทเป 54 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 60 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

174

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 56 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวศกุรและดาวพธุ 

ตารางแสดงขอมูลบางประการเกี่ยวกับดาวศุกรและดาวพุธ 

 อุณหภูมิเฉล่ีย
บนพื้นผิว (°C) 

องคประกอบของ  
ชั้นบรรยากาศ 

คาเฉลี่ยระยะหางจาก      
ดวงอาทิตย (ลานกิโลเมตร) 

เวลาในการโคจรรอบ
ดวงอาทิตย (จํานวนวัน) 

ดาวศุกร 470 สวนใหญเปน
คารบอนไดออกไซด 

108 225 

ดาวพุธ 300 มีกาซเบาบาง 58 88 

ขอใดอธิบายวาทาํไมอุณหภมูิบนพืน้ผวิของดาวศุกรจงึสงูกวาดาวพธุไดดีที่สุด 

1) ดาวพธุมีการดูดซับแสงอาทติยไดนอยกวาเพราะขาด
กาซที่เปนบรรยากาศ 

2) เปอรเซนตของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศของ
ดาวศุกรที่สูงเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 

3) ดาวศุกรมีการโคจรรอบดวงอาทิตยนานกวาทําใหดูดซับ
ความรอนจากดวงอาทิตยไดมากกวา 

4) ดาวพธุไดรับรังสีจากดวงอาทิตยโดยตรงนอยกวาเพราะ
มันอยูใกลดวงอาทิตยมากกวา 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 47 
เกาหล ี 70 
จีน-ฮองกง 69 
สิงคโปร 60 
จีน-ไทเป 69 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 36 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 57 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก 

การเขาใจแนวคิด 

ขอความเกี่ยวกับอายุของภูเขาที่เปนความจริง 

รูปภาพแสดงภูเขาสองลูกทีแ่ตกตางกนั ภูเขาในรูป ก. ขรุขระ
และเปนรอยหยัก ภูเขาในรูป ข. เรียบและมีรูปรางกลม 

 
 
 
 
 
 
 
    รูป ก.                            รูป ข. 
 
ขอความเกีย่วกับภูเขาในขอใดที่นาจะเปนจริง 

1) ภูเขาในรูป ก. มีอายุมากกวา 
2) ภูเขาในรูป ข. มีอายุมากกวา 
3) ภูเขานาจะมีอายุประมาณเดียวกนัแตเกิดขึ้นจากวิธทีี่ตางกนั 
4) ภูเขานาจะมีอายุประมาณเดียวกนัแตอยูในซีกโลกที่ตางกนั 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 22 
เกาหล ี 42 
จีน-ฮองกง 20 
สิงคโปร 12 
จีน-ไทเป 21 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 30 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 58 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก การเขาใจแนวคิด 

วงแหวนไฟแหงแปซิฟค (Pacific Ring of Fire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพดานบนแสดงวงแหวนไฟแหงแปซิฟค แผนดินไหวและกิจกรรมของภูเขาไฟเกิดขึ้นตามแนว
ของวงแหวนไฟ ขอใดอธิบายวาเพราะเหตใุดจึงเปนเชนนี้ไดดีที่สุด  

1) มันอยูตรงขอบระหวางแผนเปลือกโลก 
2) มันอยูตรงขอบระหวางน้ําตืน้และน้าํลึก 
3) มันอยูตรงที่ทีก่ระแสน้ําในมหาสมทุรมาบรรจบกัน 
4) มันอยูตรงที่ทีอุ่ณหภูมิของมหาสมทุรสูงทีสุ่ด 

 
 
คําตอบถูก ขอ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 74 
เกาหล ี 62 
จีน-ฮองกง 77 
สิงคโปร 63 
จีน-ไทเป 70 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 48 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 59 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

สารทีไ่มใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ขอใดไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

1) ถานหนิ 
2) น้ํามนั 
3) ไม 
4) กาซธรรมชาติ 

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 60 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดขึ้นจาก 

1) ภูเขาไฟ 
2) ซากของสิง่มีชวีิต 
3) กาซในบรรยากาศ 
4) น้ําที่ถูกกักอยูในหนิ 

 
 

คําตอบถูก ขอ 2 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 67 
เกาหล ี 71 
จีน-ฮองกง 67 
สิงคโปร 82 
จีน-ไทเป 87 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 62 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 51 
เกาหล ี 56 
จีน-ฮองกง 77 
สิงคโปร 81 
จีน-ไทเป 79 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 52 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 61 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

ตารางอุณหภูมิ/เวลา 

ตารางแสดงอณุหภูมิของสถานที่แหงหนึ่ง ณ เวลาตางๆ ของวันเปนเวลา 3 วัน 
 6.00 น. 9.00 น. 12.00 น. 15.00 น. 18.00 น. 
วันจันทร 15°C 17°C 20°C 21°C 19°C 
วันอังคาร 15°C 15°C 15°C 5°C 4°C 
วันพุธ 8°C 10°C 14°C 14°C 13°C 

 
เวลาใดที่ลมกลายเปนลมหนาว 

1) วันจนัทรเชา 
2) วันจนัทรบาย 
3) วันองัคารเชา 
4) วันองัคารบาย 
5) วันพุธบาย 

 
 
คําตอบถูก ขอ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 96 
เกาหล ี 87 
จีน-ฮองกง 87 
สิงคโปร 89 
จีน-ไทเป 87 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 73 



ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS 
 

179

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 62 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

แผนที่โลกกบัเสนรุง (ละติจูด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพดานบนแสดงแผนที่โลกที่มีเสนรุงขีดกํากับไว สถานที ่ 
ที่ทาํเครื่องหมายไวบนแผนที่โลกแหงใดนาจะมีอุณหภูมเิฉลี่ย
ตลอดปคลายกับสถานที่ X  

1) สถานที ่ก. 
2) สถานที ่ข. 
3) สถานที ่ค. 
4) สถานที ่ง. 

 
 

คําตอบถูก ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนศูนยสูตร 

30 องศาเหนือ 

60 องศาเหนือ 

30 องศาใต 

60 องศาใต 

ก 

ข ค 

ง 

X 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 49 
เกาหล ี 64 
จีน-ฮองกง 51 
สิงคโปร 63 
จีน-ไทเป 65 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 48 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 63 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก 

การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

หินในถ้ําใตดิน 

ถ้ําใตดินสวนใหญเกิดจากการกระทาํของน้ําตอ 

1) หินแกรนิต 
2) หินปนู 
3) หินทราย 
4) หินดนิดาน 

 
 
คําตอบถูก ขอ 2 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 64 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โครงสรางของโลกและลักษณะ       
ทางกายภาพ 

ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

ปริมาณกาซในชั้นบรรยากาศ 

กาซที่พบในชัน้บรรยากาศ 3 ชนิด ไดแก คารบอนไดออกไซด 
ไนโตรเจน และออกซิเจน กาซทัง้สามตามปริมาณทีพ่บใน
บรรยากาศ มลํีาดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดคืออะไร 

1) ไนโตรเจน  ออกซิเจน  คารบอนไดออกไซด 
2) ไนโตรเจน  คารบอนไดออกไซด  ออกซิเจน 
3) ออกซิเจน  ไนโตรเจน  คารบอนไดออกไซด 
4) คารบอนไดออกไซด  ออกซิเจน  ไนโตรเจน   

 
 

คําตอบถูก ขอ 1 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 26 
เกาหล ี 78 
จีน-ฮองกง 25 
สิงคโปร 47 
จีน-ไทเป 75 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 46 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 49 
เกาหล ี 36 
จีน-ฮองกง 56 
สิงคโปร 39 
จีน-ไทเป 56 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 28 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 65 

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โครงสรางของโลกและลักษณะทางกายภาพ ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

การเปลี่ยนแปลงรูปรางและความเร็วของแมน้ํา 

แมน้ําสายเล็กๆ ที่ไหลเร็วจะพบในหุบเขาที่เปนรูปตัว V บนทางลาด
ชันของภูเขา ถานกัเรียนติดตามแมน้าํไปจนถงึสวนที่ไหลผานที่ราบ 
นักเรียนคิดวารูปรางของแมน้ํานาจะมีลักษณะเปนเชนไรเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัลักษณะที่พบบนภูเขา 

1) สวนใหญจะเหมือนเดิม 
2) ลึกขึ้นและเร็วขึ้น 
3) ชาลงและกวางขึ้น 
4) เปนเสนตรงมากขึ้น   

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 66 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

คารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในชัน้บรรยากาศ 

การเผาไหมเชือ้เพลิงฟอสซิลทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การเพิ่มข้ึนของคารบอนไดออกไซดอาจ
สงผลอะไรกับโลกของเรา 

1) ภูมิอากาศที่รอนมากขึ้น 
2) ภูมิอากาศที่เยน็มากขึ้น 
3) ลดความชืน้สมัพัทธ 
4) เพิ่มโอโซนในชั้นบรรยากาศ   

 
 
คําตอบถูก ขอ 1 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 84 
เกาหล ี 61 
จีน-ฮองกง 48 
สิงคโปร 62 
จีน-ไทเป 73 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 52 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 80 
เกาหล ี 65 
จีน-ฮองกง 72 
สิงคโปร 83 
จีน-ไทเป 62 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 45 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 67 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

สาเหตุหลักของฝนกรด 

หนึง่ในสาเหตุหลักของฝนกรดคือ 

1) ของเสียจากโรงไฟฟานวิเคลยีร 
2) การรั่วไหลจากโรงงานผลิตสารเคมี 
3) กาซจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล  
4) เพิ่มโอโซนในชั้นบรรยากาศ   

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 68 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

กิจกรรมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ 

กิจวัตรประจําวันในขอใดที่สามารถชวยลดมลภาวะทางอากาศ
ในเมืองใหญได 

1) ลดเสียงของโทรทัศน 
2) ใชวัสดุที่ยอยสลายไดทางชวีภาพ 
3) ใชบริการขนสงมวลชนแทนการขับรถ 
4) นํากระดาษกลับมาใชใหม   

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 38 
เกาหล ี 40 
จีน-ฮองกง 56 
สิงคโปร 61 
จีน-ไทเป 67 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 23 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 58 
เกาหล ี 91 
จีน-ฮองกง 84 
สิงคโปร 81 
จีน-ไทเป 79 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 55 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 69 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การเขาใจแนวคิด 

ทรัพยากรธรรมชาติสิน้เปลือง 

น้ํามนัเปนตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลือง ขอใดเปน
อีกตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลอืง 

1) ไม 
2) น้ําทะเล 
3) แสงแดด 
4) ถานหนิ   

 
 
คําตอบถูก ขอ 4 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 70 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การเขาใจแนวคิด 

แหลงพลังงานหมุนเวยีน 

จงบอกแหลงพลังงานหมุนเวียนมาหนึง่อยาง และอธิบายวธิีที่
ผูคนจะใชพลงังานนัน้ๆ มาหนึ่งวิธ ี
 
แหลงพลงังาน ____________________________________  
 
วิธีการใช 
 
 
 
 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 39 
เกาหล ี 69 
จีน-ฮองกง 80 
สิงคโปร 86 
จีน-ไทเป 79 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 52 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 9 
เกาหล ี 21 
จีน-ฮองกง 64 
สิงคโปร 47 
จีน-ไทเป 36 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 25 
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การใหคะแนน 

ใหคะแนนกับคําตอบที่บอกชื่อแหลงพลังงานหรือเครื่องมือที่นํากลับมาใชใหมได และการใชที่ระบุวาพลังงานจากแหลง
หรือเครื่องมือนั้นนํามาประยุกตใชไดอยางไร สําหรับคําตอบที่บอกชื่อแหลงพลังงานหรือเครื่องมือที่นํากลับมาใชใหมได
โดยมีคําอธิบายถึงการนําไปใชที่ไมเพียงพอถือเปนคําตอบที่ไมไดคะแนน 

 
คําตอบถูก 

 ดวงอาทิตย หรือแสงอาทิตย (พลังงานแสงอาทิตย) โดยมีคําอธิบายถึงการใชงานที่ถูกตอง 
o ดวงอาทิตย มันใชตมน้ําจากแผงรับแสงอาทิตย  
o แสงอาทิตย มันทําใหเราอบอุน 

 ลม (กังหันลม) โดยมีคําอธิบายถึงการใชงานที่ถูกตอง 
o กังหันลม สําหรับบดขาวโพด หรือสูบน้ํา  
o กังหันลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟา 

 น้ํา (คล่ืน น้ําขึ้น-น้ําลง กังหันน้ํา อื่นๆ) โดยมีคําอธิบายถึงการใชงานที่ถูกตอง 
o กังหันลม สําหรับบดขาวโพด หรือสูบน้ํา  
o กังหันลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟา 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 
คําตอบผิด 

 บอกชื่อเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน ถานหิน น้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง)  
o กาซ คุณสามารถใชสําหรับทําความรอนได 

 บอกชื่อแหลงพลังงานหรือเครื่องมือที่นํากลับมาใชใหมไดโดยมีคําอธิบายถึงการนําไปใชที่ไมเพียงพอ 
o น้ํา คุณสามารถทําใหมันรอน แข็งตัว และละลายได 
o แสงอาทิตย 
o กังหันลม 

 ตอบ “แสง” (โดยไมมีส่ิงที่เชื่อมโยงกับดวงอาทิตย) โดยมีหรือไมมีคําอธิบายถึงการนําไปใช 
o พลังงานแสง มันชวยใหเรามองเห็น 
o แสง 

 คําตอบผิดอื่นๆ  
o ไฟฟา ใชสําหรับทําอาหาร 
o แบตเตอรี่ ใหพลังงานกับไฟฉาย 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 71 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การเขาใจแนวคิด 

กลุมของแหลงพลังงานหมุนเวียน 

กลุมใดเปนแหลงพลงังานหมุนเวียนทั้งหมด 

1) ถานหนิ น้ํามนั และกาซธรรมชาติ 
2) ดวงอาทิตย น้าํมัน และ พลงังานความรอนใตพิภพ 
3) ลม ดวงอาทิตย และน้าํขึ้น-น้ําลง 
4) กาซธรรมชาติ ดวงอาทิตย และน้ําขึน้-น้ําลง 

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 72 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความรูที่เปนขอเท็จจริง 

การแทะเล็มหญามากเกนิไปจากปศสุัตว 

การแทะเลม็หญามากเกนิไปของปศุสัตวกอใหเกิดปญหาใหญ 
ปญหานั้นคือ 

1) การหมดไปของน้าํใตดิน 
2) การเพิม่ของมลภาวะ  
3) การกรอนของหนาดิน 
4) ฝนกรด 

 
 
คําตอบถูก ขอ 3 

 
 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 66 
เกาหล ี 77 
จีน-ฮองกง 84 
สิงคโปร 76 
จีน-ไทเป 74 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 53 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 63 
เกาหล ี - 
จีน-ฮองกง 68 
สิงคโปร 70 
จีน-ไทเป 88 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 56 
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 73 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษรัพยากรธรรมชาติ การใหเหตุผลและการวิเคราะห 

ผลกระทบของเขื่อนในดานบวกและดานลบ 

แผนภาพแสดงพืน้ทีเ่กษตรกรรมในหุบเขาที่เพิง่มีการสรางเขื่อน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีเขื่อนสามารถสงผลทัง้ทางบวกและทางลบตอการทําเกษตรกรรมในหุบเขา 

 
ก. อธิบายผลทางดานบวกของเขื่อนตอการทาํเกษตรกรรมมา  

1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมน้ํา 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

เขื่อน 

ทะเลสาบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 77 
เกาหล ี 83 
จีน-ฮองกง 78 
สิงคโปร 72 
จีน-ไทเป 87 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 60 
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ข. อธิบายผลทางดานลบของเขื่อนตอการทาํเกษตรกรรมมา    
1 ขอ 

 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน 
รหัสสําหรับผลดานบวก 

ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุผลดานบวกของเขื่อนที่เชื่อมโยงกับการทําเกษตรกรรมในหุบเขาอยางชัดเจน 
 

คําตอบถูก 
 กลาววาเขื่อนปองกันน้ําทวม 

o ถาไมมีเขื่อน พายุลูกใหญสามารถทําใหเกิดน้ําทวมได  
o ไมมีโอกาสเกิดน้ําทวม 
o มันชะลอการไหลของแมน้ําดังนั้นมันจะไมทวมทนขึ้นมาทําลายพืชผล 

 กลาววาเขื่อนควบคุมการสงน้ํา 
o มันเก็บน้ําไวสําหรับหนารอน  
o เขื่อนจะปลอยน้ําในปริมาณที่พอดี 
o มันพาน้ําปริมาณมากใหเขาใกลพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น 
o มันทําใหการจัดสรรน้ํางายขึ้น 

 กลาวถึงประโยชนตอดินที่เกิดจากเขื่อน 
o ทําใหหนาดินเพิ่มขึ้น  
o ควบคุมการกัดเซาะ 
o ดินจะอุดมสมบูรณมากขึ้นเพราะไดรับน้ําปริมาณมาก 

 กลาววาเขื่อนเปนแหลงผลิตพลังงาน 
o เกษตรกรจะมีไฟฟาใช 
o พื้นที่เกษตรกรรมสามารถใชไฟฟาพลังน้ําเปนแหลงพลังงาน 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 
คําตอบผิด 

 กลาวถึงผลดานบวกแตไมบอกในเรื่องของเกษตรกรรมหรือผลของเขื่อนอยางชัดเจน  
o มันใหน้ําดื่มที่ดีกวา 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 38 
เกาหล ี 41 
จีน-ฮองกง 57 
สิงคโปร 46 
จีน-ไทเป 68 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 44 
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o น้ําดีสําหรับพืชผล 
o มันทําใหแมน้ําเล็กลงสําหรับการวายน้ําและตกปลา 

 บอกผลดานลบ 
o มันอาจกั้นไมใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับน้ําอยางเพียงพอ 
o น้ําอาจอยูในระดับที่สูงมากและอาจไหลทวม  

 คําตอบผิดอื่นๆ  
 

รหัสสําหรับผลดานลบ 

ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุผลดานลบของเขื่อนที่เชื่อมโยงกับการทําเกษตรกรรมในหุบเขาอยางชัดเจน 
 

คําตอบถูก 
 กลาวถึงการพังทลายของเขื่อน 

o ถาเขื่อนพังน้ําอาจทวมหุบเขาและพืชผล  
o ถามีการรั่ว น้ําจากทั้งเขื่อนอาจทวมและทําลายทุกส่ิง 

 กลาววาน้ําจะแหงหรือลดการสงน้ําลง 
o ไมมีหรือลดการสงน้ําเพราะเขื่อนไมปลอยใหน้ําไหลผาน 
o พื้นที่เพาะปลูกอาจแหงผากเพราะมีน้ํานอยเกินไป 
o มันทําใหแมน้ําไหลชาลงมากเกินไปและพื้นที่เกษตรอาจไดรับน้ําไมเพียงพอ 

 กลาวถึงปญหาของดินที่เกิดจากเขื่อน 
o ไมมีสารอาหารเพิ่มเติมจากการเกิดน้ําทวม  
o สารอาหารที่มากมายในน้ําจะไมขึ้นมาบนพื้นที่เพาะปลูก 

 กลาววาเขื่อนไปรบกวนสมดุลของระบบนิเวศ 
o เขื่อนอาจไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่เกษตร 
o เขื่อนอาจไปรบกวนระบบนิเวศของพื้นที่เกษตร 

 คําตอบถูกอื่นๆ 
 

คําตอบผิด 
 กลาวถึงผลดานลบแตไมบอกในเรื่องของเกษตรกรรมหรือผลของเขื่อนอยางชัดเจน  

o มันระเบิด 
o มันก็กําลังจะเปนสถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 
o น้ําทวม [ไมไดบอกวาเขื่อนกอใหเกิดน้ําทวมไดอยางไร] 
o ปลาจํานวนมากจะตายเพราะถิ่นที่อยูของพวกมันเปลี่ยนแปลงไป 
o ปลาไมสามารถวายทวนน้ํา 

 บอกผลดานลบ 
o มันอาจกั้นไมใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับน้ําอยางเพียงพอ 
o น้ําอาจอยูในระดับที่สูงมากและอาจไหลทวม  

 คําตอบผิดอื่นๆ  
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เนื้อหาสาระ หัวขอหลัก การคิด ขอ 74 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้ําด่ืมจากน้ําทะเล 

น้ําทะเลมเีกลอืละลายอยูและไมเหมาะสาํหรับการดื่ม 
อธิบายกระบวนการที่สามารถทําน้าํดื่มหนึง่แกวจาก 
น้ําทะเลหนึง่ถงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใหคะแนน 

ใหคะแนนกับคําตอบที่บอกกระบวนการที่แสดงถึงวิธีในการแยกน้ําออกจากเกลือและเก็บสวนน้ําบริสุทธิ์ไว วิธีที่งาย
ที่สุดคือการกลั่น แตวิธีอื่นๆ ที่ถูกตองไดแก วิธีแชแข็ง หรือวิธีรีเวิรสออสโมซิส เปนคําตอบที่ถูกเชนกัน ใหคะแนนตอบ
ถูกบางสวนกับคําตอบที่บอกเฉพาะสวนของการแยกสารจากกระบวนการทั้งหมด คําตอบที่ตอบวาการตมใหเดือดหรือ
การกรองโดยไมไดบอกวาแยกน้ําและเกลืออยางไรใหเปนคําตอบที่ผิด 

 
คําตอบถูก 

 อธิบายกระบวนการที่ถูกตอง โดยมีขั้นตอนพื้นฐานตอไปนี้ (อาจใชเปนแผนภาพ) 
1. ตมใหเดือดหรือระเหยเพื่อแยกน้ําออกจากเกลือ 
2. เก็บน้ําที่กล่ันตัว (การควบแนน)  

o ใหความรอนแกน้ําเกลือ ใชถาดขวางไอน้ําไวแลวใหมันหยดลงแกว เกลือจะเหลืออยูในถังและน้ําดื่ม
อยูในแกว 

o ตมน้ําทะเลใหเดือด ใหไอน้ําผานเขาไปในทอและปลอยใหไอน้ํากลับคืนเปนน้ํา 
 คําตอบถูกอื่นๆ 

 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 19 
เกาหล ี 22 
จีน-ฮองกง 20 
สิงคโปร 35 
จีน-ไทเป 7 
เฉลี่ยนานาชาต ิ 10 
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คําตอบถูกบางสวน 
 อธิบายขั้นตอนการตมใหเดือดหรือระเหยเพื่อแยกน้ําจากเกลือ แตไมไดกลาวถึงขั้นตอนการควบแนน 

o บางทีถาคุณตมน้ําเกลือใหเดือด เกลือจะแยกจากน้ํา 
o นําน้ําเกลือมาตม และไอน้ําจะเกิดเปนน้ําดื่มคุณภาพเยี่ยมยอด 

 กลาววา “การกลั่น” หรือคําที่คลายกัน แตไมไดอธิบายกระบวนการ 
o วิธีที่ดีที่สุดคือการใชชุดเครื่องมือการกลั่น  
o เอามันไปกลั่น 

 คําตอบถูกบางสวนอื่นๆ 
 
คําตอบผิด 

 กลาวถึงการตมใหเดือด แตไมมีหรือมีคําอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารที่ผิด [อาจกลาวถึงการกรองหรือ
กระบวนการอื่นๆ]   

o คุณสามารถตมมันได 
 กลาวถึงการกรองเพื่อแยกเกลือ [คําตอบไมเกี่ยวกับการตมใหเดือด] 

o ใหมันผานแผนกรอง  
 คําตอบผิดอื่นๆ  
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ดร.สุนีย  คลายนิล 
ดร.ปรีชาญ  เดชศรี 
น.อ.หญิงอัมพลิกา  ประโมจนีย 
นายเอกรินทร  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ 
นางสาวสุชาดา  ไทยแท 
นางสาวพัชรินทร  หาดทราย 
นางสาวสุชาดา  ภุมรินทร 
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