กรอบการประเมินของ PISA

29 กรกฎาคม 2544

การอาน (Reading Literacy)

นิยาม
การอาน
การอาน

ความรูและทกษะทจะเขาใจเรองราวและสาระ
ความร
ละทักษะที่จะเขาใจเรื่องราวและสาระ
ของสิ่งที่ไดอาน คิดวิเคราะห แปลความ ตีความ
ประเมินสาระที่ไดอานและสะทอนออกมาเปน
ประเมนสาระทไดอานและสะทอนออกมาเปน
ความคิดของตน

สมรรถนะการอาน

ตีความ
(Interpretation)

คน สาระ
(Retrieving information)

สมรรถนะ
การอาน

วิเคราะห และประเมิน
((Reflection and Evaluation))

สมรรถนะการอาน

การคนสาระ



คนหาหรือสรุปสาระสําคัญจากเรือ่ งที่อาน

การตีความ




ตีตความหรอแปลความจากเรองทอาน
ความหรือแปลความจากเรื่องที่อาน
วิเคราะหเนื้อหาหรือขอความที่เกี่ยวของกับ
สิ่งตางๆ

การวิเคราะห
และประเมิน




วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอของขอความ
ประเมินและใหความเห็น็ หรือโตแยงดวย
มุมมองของตนเองตอบทความที่อา น

ตัวอยางขอสอบ: การคนสาระ
ตึกสูง
ตึกสูง” เปนบทความจากนิตยสาร
ของนอรเวย ตีพิมพในป ค.ศ. 2006

คําถาม:
ขณะทบทความนตพมพใน
ขณะที
่บทความนี้ตีพิมพใน
นิตยสาร ตึกใดในรูปที่ 2
สรางเสร็จแลวและสูงที่สุด
……………………………

รูปที่ 1: ตึกสูงในโลก

รูปที่ 2: ตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกบางตึก

700
650
600

รูปที่ 1 แสดงจํานวนตึกสูงอยางนอย 30 ชั้นทีส่ รางเสร็จแลวหรือ เมือ่ ตึกเบิรจในดูไบสรางเสร็จในป ค.ศ. 2008
กาลงกอสราง
ั้ ี้ ึ ึ ี่
 ส  ั้ 
โ มความสู
ี สง
คาดวาจะเปนตกทสู
ํ ั  ส  ทงนรวมถงตกทวางแผนกอสรางตงแตมกราคม
 ป ึ สี่ งทสุี่สดใในโลก
ค.ศ. 2001
700เมตร
550
593
ฮองกง
500
339
ดูดไบ
ไบ
450
140
โตเกียว
400
124
เซี่ยงไฮ
124
350
เสิ่นเจิ้น จีน
118
กรุงเทพฯ
300
113
กรุงปานามา
250
112
นิวยอรก
200
112
โซล
150
ไมอามี
103
100
ชิคาโก
98
50
โตรอนโต
92
0
สิงคโปร
86
เรดิสนั SAS หอไอเฟล ตึกเอมไพรสเตต ไทเป 101 หอคอย ซีเอ็น ตึกเบิรจ เมตร
จาการตา
77
พลาซ
ปารีรสส
ล า
นิวยอรรก
นว
ไไทเป
เ
ทาวเวอร
วเว ร
ดไบ
ไู
ซ ปโ
68
เซาเปาโล
ออสโล
(1889)
(1931)
(2004)
โตรอนโต (2008)
(1990)
(1976)

ตัวอยางขอสอบ: การตีความ
ปายประกาศในซปเปอร
ปายประกาศในซุ
ปเปอรมาเกต
มาเก็ต
การแจงเตือนการแพถั่วลิสง
ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว
วันที่แจงเตือน : 4 กุมภาพันธ
ชื่อผูผลิต: บริษัท ไฟนฟดู ส จํากัด
ขอมลผลิ
ขอมู
ลผลตภณฑ:
ตภัณฑ: ขนมปงกรอบไสครมมะนาว
ขนมปงกรอบไสครีมมะนาว 125 กรม
กรัม
(ควรบริโภคกอน 18 มิถุนายน และ ควรบริโภคกอน 1
กรกฎาคม)
รายละเอียด: ขนมปงกรอบบางอยางในรุนุ การผลิตเหลานี้
อาจมีชนิ้ สวนของถัว่ ลิสงผสมอยู แตไมแจงไวในรายการ
สวนผสม คนที่แพถวั่ ไมควรรับประทานขนมปงกรอบนี้
การปฏิบตั ิของผููบริโภค : ถาทานซื้อขนมปงกรอบนี้ไป
ทานสามารถนํามาคืน ณ ที่ที่ทานซือ้ เพื่อรับเงินคืนไดเต็ม
จํานวน หรือโทรสอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1800 034
241

คําถาม:
จุจดประสงค
ดประสงคของปายประกาศนคออะไร
ของปายประกาศนี้คืออะไร
1. เพื่อโฆษณาขนมปงกรอบไสครีมมะนาว
2 เพอบอกประชาชนวาขนมปงกรอบผลตเมอใด
2.
เพื่อบอกประชาชนวาขนมปงกรอบผลิตเมื่อใด
3. เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมปงกรอบ
4. เพื่ออธิบายวาจะซื้อขนมปงกรอบไสครีม
มะนาวไดที่ไหน

ตัวอยางขอสอบ: การวิเคราะหและประเมิน
การบันทึกสถิติความสูงของบอลลูนอากาศรอน
นักบินชาวอินเดีย วิเจยพัต สิงหาเนีย ไดทาํ ลายสถิตคิ วามสูงของบอลลูนอากาศรอน ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 เขาเปนบุคคลแรกที่พาบอลลูนลอยไปถึง 21,000 เมตร
เหนือระดับน้าํ ทะเล
เหนอระดบนาทะเล
ชองตามยาวสามารถเปด
ใหอากาศ
รอนออกได
เพื่อลดความสูง

ออกซิเจน: เพียง %4 ของระดับ
พื้นดิน

ขนาดปกติของ
บอลลูนอากาศ
รอ นทัวั่ ไป

สถิติเดิม:
19,800 m

ความสูง:
49 m
เสนใย:
ไนลอน
การเติมอากาศ:
2.5 ชั่วโมง
ขนาด: 453,000 m3 (ขนาด
ปกติของบอลลูนอากาศรอน
ปกติ 481 m3)
น้ําหนัก: 1,800 kg
กระเชา:
สูง: 2.7 m กวาง: 1.3 m
หองโดยสารเปนแบบปดและปรับ
ความดัน มีหนาตางเปนฉนวน
สรางดวยอลูมิเนียมเชนเดียวกับ
เครื่องบิน
วิเจยพัต สิงหาเนีย สวมชุดอวกาศ
ระหวางการเดินทาง

อุณหภูมิ:
–95 °C

บอลลูนมุงหนาออก
ทะเล ในตอนแรก เมอ
เมื่อ
ปะทะกับกระแสลมแรง
จึงถูกพัดกลับมาอยู
เหนือแผนดินอีกครั้ง

เครื่องบินจัมโบเจ็ท:
10,000 m

จุดที่ลงจอด
โดยประมาณ
483 km

มุมไบ

บอลลูน

สถิติระดับความสูงที่บันทึกได:
21,000 ม.

นิวเดลี

คําถาม:
การนําภาพเครื่องบินจัมโบเจ็ทมาใสไวใน
เนื้อเรื่องมีจุดประสงคอะไร
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

คณิตศาสตร (Mathematics Literacy)

นิยาม
คณิตศาสตร

สมรรถนะของการเขาใจบทบาทของคณตศาสตรทม
สมรรถนะของการเข
าใจบทบาทของคณิตศาสตรที่มี
ตอโลก ตัดสินใจในประเด็นตางๆ บนพื้นฐานของ
คณิตศาสตร คิคดปญหาในโลกทอยู
คณตศาสตร
ดปญหาในโลกที่อยในสถานการณ
นสถานการณ
ตางๆ ออกมาในรูปของปญหาคณิตศาสตร และ
แกปญหาเชิงคณิตศาสตร
แกปญหาเชงคณตศาสตร

สมรรถนะทางคณิตศาสตร

การนํากระบวนการ
ทางคณิติ ศาสตรไปใ
ปใช

การกําหนดปญหาทาง
คณิตศาสตร

สมรรถนะ
คณิตศาสตร
คณตศาสตร

การแปลผลลัพท
ทางคณิตศาสตร
ทางคณตศาสตร

สมรรถนะทางคณิตศาสตร
การกาหนดปญหา
การกํ
าหนดปญหา
ทางคณิตศาสตร





ระบุตัวแปรหรือประเด็นทีส่ ําคัญจากสถานการณในโลกจริง
รับรถงโครงสรางทางคณตศาสตรในปญหาหรอสถานการณ
รบรู
ึงโครงสรางทางคณิตศาสตรในปญหาหรือสถานการณ
ทําปญหาหรือสถาณการณใหอยูในรูปอยางงาย หรือแปลง
โมเดลทางคณิตศาสตร

การนํากระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไปใช





เลือกและใชกลยุุทธในการแกปญหาคณิตศาสตร
ใชเครือ่ งมือทางคณิตศาสตรหาวิธีที่เหมาะสมในการแกปญหา
ประยุกตใชขอเท็จจริง กฎ ขัน้ ตอนและโครงสราง ในการ
แกปญหา
แกปญหา




นํนาผลทไดจากการแกปญหาทางคณตศาสตรไปใชในชวตจรง
าผลที่ไดจากการแกปญหาทางคณิตศาสตรไปใชในชีวติ จริง
ประเมินความเหมาะสมของวิธีแกปญหาคณิตศาสตรใน
บริบทของความเปนจริง
ระบุและวิจารณขอ จํากัดของรูปแบบทีใ่ ชในการแกปญหา

การแปลผลลัพท
ทางคณิตศาสตร



ตัวอยางขอสอบ: การกําหนดปญหาทางคณิตศาสตร
คอนเสิรตร็อค
สนามรูปสเหลยมผนผาขนาด
สนามรปสี
่เหลี่ยมผืนผาขนาด 100 เมตร คูคณ
ณ 50 เมตร ถูถกจองไว
กจองไวสาหรบแสดงคอนเสรตรอค
สาํ หรับแสดงคอนเสิรตร็อค
บัตรคอนเสิรตขายไดหมดและสนามเต็มไปดวยแฟนเพลงที่ยืนดู
การประมาณจานวนผู
การประมาณจํ
านวนผเขาชมคอนเสรตทมจานวนใกลเคยงความเปนจรงมากทสุ
ขาชมคอนเสิรตที่มีจํานวนใกลเคียงความเปนจริงมากที่สดเป
ดเปนเทาใด
นเทาใด
1. 2000
2. 5000
3. 20000
4. 50000
5. 100000

ตัวอยางขอสอบ: การนํากระบวนการทางคณิตศาสตรไปใช
ชางไม

แบบ 1

ชางไมมีกระดานยาว 32 เมตร และ
ตองการใชไมนี้ลอมรอบสวนหยอม
เขามีแบบสวนหยอมที่คิดไว 4 แบบ ดงน
เขามแบบสวนหยอมทคดไว
ดังนี้

แบบ 2
6 เมตร

6 เมตร

10 เมตร

10 เมตร
แบบ 3

คําถาม
จงเขียนวงกลมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” เพื่อบอกวาสวนหยอมแตละแบบ
สามารถลอมรอบดวย ไมกระดาน 32 เมตรนี้ไดใชหรือไม

แบบสวนหยอม
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4

ตามแบบนี้สามารถลอมรอบสวนหยอม
ดวยไม 32 เมตร ได ใชหรือไม
ใช / ไมใช
ใช
ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

6 เมตร

10 เมตร
แบบ 4
6 เมตร

10 เมตร

ตัวอยางขอสอบ: การแปลผลลัพททางคณิตศาสตร
ขยะ
ในการทาการบานเรองสงแวดลอม
ในการทํ
าการบานเรื่องสิ่งแวดลอม นันกเรยนไดรวบรวมขอมู
กเรียนไดรวบรวมขอมลเกี
ลเกยวกบ
่ยวกับ
ระยะเวลาการสลายตัวของขยะชนิดตางๆ ที่ประชาชนทิ้งไดดังนี้
ชนิดของขยะ
ระยะเวลาการสลายตัว
เปลือกกลวย
1-3 ป
เปลือกสม
1-3 ป
กลองกระดาษแข็ง
กลองกระดาษแขง
0 5 ปป
0.5
หมากฝรั่ง
20-25 ป
หนังสือพิมพ
2-3 วัน
ถวยพลาสติก
มากกวา 100 ป
คําถาม
นักเรียนคนหนึ่งคิดทีจ่ ะแสดงขอมูลเหลานี้เปนกราฟแทง
จงใหเหตุผลมาหนึ่งขอวา ทําไมกราฟแทงจึงไมเหมาะสมในการแสดงขอมูลเหลานี้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

สาระเนื้อหาที่ครอบคลุม

ปริภูมแิ ละรูปทรงสามมิติ

สาระเนื้อหา
สาระเนอหา
ที่ครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
ป มิ าณ
ปริ
ความไมแนนอนและขอมูล

ตัวอยางขอสอบ: ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ
ลูกเตา
ทางซา ยมือื มีีภาพของลูกเตาสองลูก
ลูกเตา คือ ลูกบาศกที่มจี ํานวนจุดอยูบนดานทั้งหก ซึ่งเปนไปตามกฎ
คือ ผลบวกของจํานวนจุุดที่อยููบนหนาตรงขามเทากับเจ็ดเสมอ
คําถาม
ทางดานขวา จะมีลกู เตาสามลูกวางซอนกันอยู ลูกเตาลูกที่ 1 มองเห็น
มี 4 จุดอยูดานบน
จงหาวา บนหนาลูกเตาที่ขนานกับแนวนอนหาดาน ซึ่งทานมองไมเห็น (ดานลาง
ของลูกเตาลูกที่ 1 ดานบนและลางของลูกเตาลูกที่ 2 และลูกที่ 3) มีจาํ นวนจุด
รวมกันั ทัั้งหมดกีจี่ ดุ
......................................

ลูกท่ 1
ลกที
ลูกที่ 2
ลูกที่ 3

ตัวอยางขอสอบ: การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
คุยผานอินเตอรเน็ต
มารค (อยูที่เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย) และฮานส (อยูที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน) ติดตอกัน
โดย“คุย” (chat) ทางอินเตอรเน็ต เขาตองใชอินเตอรเน็ตในขณะเดียวกันจึงสามารถ “คุย” กันได มารค
ดูแผนภาพเวลาของโลก เพื่อหาเวลาทีเ่ หมาะสมในการ “คุย” กันทางอินเตอรเน็ต และพบวา

กรีนิช เวลาเทยงคน
กรนช
เวลาเที่ยงคืน

เบอรลิน เวลาตี
เบอรลน
เวลาต 1

ซิดนียเวลา 10 โมงเชา
ซดนยเวลา
โมงเชา

คําถาม:
เวลา 1 ทุม ที่ซิดนีย ตรงกับเวลาอะไรทีเ่ บอรลนิ
คําตอบ: …………………………….

ตัวอยางขอสอบ: ปริมาณ
6 727
6 049

การปลอยกาซในป
ป   ใ ป 1990 (CO2 ลานตน)
 ั )
การปลอยกาซในป 1998 (CO2 ลานตัน)

การลดระดับ CO2

-16%
16%

เนเธออรแลนด

-4%
4%

236

218

+15%

เยอรมัมันนี

+13%

สหภาาพยุโรป

ออสเตตรเลีย

แคนาดา

ญี่ปุน

-35%
35%
+10%

1 020
1 209
2

423

485

692
612

1 213
2

รัสเซีย

ในแผนภูมอิ านไดวา การเพิ่มระดับการปลอยกาซ CO2 ใน
สหรัฐอเมริกา จากป 1990 ถึง 1998 เปน 11% จงแสดงการ
คํานวณวาได 11% มาอยางไร
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

1 331

1 962

เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง
ระดับั การปล
ป อ ยกาซ
จากป 1990 ถึง 1998
+11%

คําถาม:

4 041

4 208
2

3 040

สหรัฐอเมริ
ฐ กา

นักวิทยาศาสตรหลายคน กลัววาการเพิ่มของกาซ CO2 ในชัน้
บรรยากาศของเราทําใหภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลง แผนภูมิ
ดานขางแสดงระดับการปลอยกาซ CO2 ในป 1990 (แทงไมมีสี)
ในประเทศ (หรือภูมิภาค) ตางๆ และระดับการปลอยกาซ CO2
ในป 1998 (แทงทึบ) และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงระดับการ
ปลอยกาซ ระหวางป
ปลอยกาซ
ระหวางป 1990 และ 1998 (แสดงดวยลู
(แสดงดวยลกศร
กศร และ
ตัวเลขเปน %)

+8%

ตัวอยางขอสอบ: ความไมแนนอนและขอมูล
งานวัด
รา นเลนเกมในงานวั
ใ
ัดรา นหนึง่ึ มีกี ารเลนเกมทีเ่ี ริมิ่ ดว ยหมุนวงลอ ถา วงลอ หยุดทีเ่ี ลขคู ผูเ ลนจะได
ไ ห ยิิบ
ลูกหินในถุง วงลอและลูกหินที่อยูในถุง แสดงในรูปขางลางนี้
1

4
10

2
6

8

คําถาม:
ผูเลนจะไดรับรางวัลเมื่อเขาหยิบไดลูกหินสีดํา สมพรเลนเกม 1 ครั้ง
ความเปนไปไดที่สมพรจะไดรบั รางวัลเปนอยางไร
1. เปนไปไมไดทจะไดรบรางวล
เปนไปไมไดทจี่ ะไดรับรางวัล
2. เปนไปไดนอยมากทีจ่ ะไดรับรางวัล
3. เปนไปไดทจี่ ะไดรับและไมไดรับรางวัลเทากัน
4. เปปนไปได
ไปไ มากทีจี่ ะได
ไ ร ับรางวัลั
5. ไดรับรางวัลแนนอน

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)

นิยาม
วิทยาศาสตร

สมรรถนะที่จะใชความรูและการคิดเชิงวิทยาศาสตร
เพือ่ ระบุ ปญหา และลงความเห็น จากประจักษ
พยาน เพือื่ ความเขา ใจและการตั
ใ
ัดสิินใใจเกีีย่ วกัับ
ประเด็นของโลกธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่
มนษย
มนุ
ษยทาใหเกดขนกบโลก
ทําใหเกิดขึ้นกับโลก

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร

การอธิบิ ายปรากฏการณ
ป

ในเชิงวิทยาศาสตร

การระบุประเด็น
ทางวิทยาศาสตร

สมรรถนะ
วิทยาศาสตร

การใช
รใ ปรระจัจกษพยานน
ทางวิทยาศาสตร

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร
การระบประเด็
ุ
น
ทางวิทยาศาสตร
การอธิบาย
ป
ปรากฏการณ
ในเชิิง
วิทยาศาสตร

การใช
ใ ประจัักษ
พยานทาง
วิทยาศาสตร
วทยาศาสตร





รูวาประเด็นปญหาหรือคําถามใด ตรวจสอบไดดวยวิทยาศาสตร
บอกคําสําคัญสําหรับการคนควา
รูลักษณะสําคัญของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร



ใชความรูวิทยาศาสตร สรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผลและ
สอดคลองกับประจักษพยาน
บรรยายหรือื ตีคี วามปรากฏการณและพยากรณก ารเปลีีย่ นแปลง
ในเชิงวิทยาศาสตร
ระบุุไดวาคําบอกเลา คําอธิบาย และการพยากรณใดที่สมเหตุุสมผล








ตีความหลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลทางวิทยาศาสตรลง
ขอ สรุป และสือ่ื สารขอ สรุป
ระบุขอตกลงเบื้องตน ประจักษพยานที่อยูเ บื้องหลังขอสรุป
แสดงใหเห็นวาเขาใจแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร
ดวยการนําวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณหรือบริบทตางๆ
สะทอนถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ีนัยตอสังคม

ตัวอยางขอสอบ: การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร
เสื้อผา
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม
จงอานขอความตอไปนแลวตอบคาถาม
บทความเกี่ยวกับเสื้อผา
นักั วิิทยาศาสตรชาวอัังกฤษคณะหนึึง่ ได
ไ พฒ
ั นาผา “ฉลาด” เพือื่ ทีจี่ ะชว ยให
ใ เด็ก็ พิิการสามารถสืือ่ สารดว ย
“คําพูด” ได เด็กใสเสื้อกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษนําไฟฟาไดและเชื่อมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง จะสามารถ
ทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งทีเ่ ขาตองการสื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทานั้น
วัสดุนี้ทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถนําไฟฟาได เมื่อมีแรงกด
ลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไปแปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอานไดวาสวน
ใดของผาถูกแตะแลวก็จะไปทําใหเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูทํางาน เครื่องมือดังกลาวมีขนาดไมเกิน
กวากลองไมขีด 2 กลองเทานั้น
“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยนี้ใหกลมกลืนเขาไปใน
ลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตรทา นหนึ่งกลาว
ผา นีีส้ ามารถซักั บิดิ หรือื หุมหอสิง่ิ ตา งๆ โโดยไม
ไ เกิิดความเสียี หาย และนักั วิิทยาศาสตรยังกลาวดว ยวาผานีี้
สามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ตัวอยางขอสอบ: การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร
เสื้อผา (ตอ)
คําถาม:
คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ได” หรือ “ไมได” ในแตละขอ
ผา สามารถ

สามารถทดสอบในหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ซักได
ไ โดยไม
ไ เกิดความเสีียหาย

ไ / ไม
ได
ไ ได

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

บิดได
ไ โดยไม
ไ เกิดความเสีียหาย

ไ / ไม
ได
ไ ได

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ได / ไมได

ตัวอยางขอสอบ: การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม
กลางวัน ของวั
กลางวน
ของวนท
นที่ 22 มถุ
มิถนายน
นายน 2545

กลางวัน

วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ
ขึ้นเวลา 7:36 น. และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ชัว่ โมง
โ กับ 32 นาที
เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทาง
ซีกโลกใต ซงคาดวาจะเปนวนท
ซกโลกใต
ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 22 ธนวาคม
ธันวาคม

ซึ่งดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลา5:55 น. และจะตก
ในเวลา 20:42 น. ทําใหมีกลางวัน 14 ชั่วโมง
กับ 47 นาที
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นาย เปอรรี
วลาโฮ
โ กลาววา การเปลีย่ นแปลงฤดูกาลของ
ซีกโลกเหนือ และซีกโลกใตนั้น เกี่ยวของกับ
การที่โลกเอียง 23 องศา
การทโลกเอยง

*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร

คําถาม:
คําอธิบายใดกลาวถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก
1. โลกหมุ
โ
นรอบแกนของตััวเอง
2. ดวงอาทิติ ยห มุนรอบแกนของตัวั เอง
3. แกนของโลกเอียง
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

ตัวอยางขอสอบ: การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
วิวฒ
ั นาการ
ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิง่ ไดเร็ว
นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มรี ูปรางคลายกับมา พวก
เขาคิดวาฟอสซิลเหลานั้นเปนบรรพบุรษุ ของมาในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยัง
สามารถตรวจสอบชวงเวลาทีฟ่ี อสซิลิ เหลานัั้นมีชี ีวิตอยูไดด วย
ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน
ชื่อ

ไฮราโคเธเรียม

เมโซฮิปปุส

เมอรี่ฮิปปุส

อีควุส
(มาในปจจุบัน)

55 ถึง 50 ลาน
ปกอน

39 ถึง 31 ลานป
กอน

19 ถึง 11 ลานป
กอน

2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน

รูปราง
รปร
าง
ภายนอก
(มาตราสวนเดียวกัน)
ชวงเวลาที่มีชีวิต
โครงกระดูก ของขา
(มาตราสวนเดียวกัน)

ตัวอยางขอสอบ: การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
วิวฒ
ั นาการ

((ตอ)

คํคาถาม:
าถาม:
ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบนั มีวิวฒ
ั นาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิด
ในตาราง จงอธิบาย
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ความรูทางวิทยาศาสตร

ความรู
ทางวิทยาศาสตร
ทางวทยาศาสตร
ความรูในเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร
วทยาศาสตร
 ระบบกายภาพ

ระบบสิ่งมีชีวิต
 ระบบโลกและอากาศ
โ
 ระบบเทคโนโลยี


ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
 การคนควาหาความรูู
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ตัวอยางขอสอบ: ระบบกายภาพ
แปงขนมปง
การทําแปงขนมปง คนที่ทําจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวจะเก็บแปงไว
ในภาชนะหลายชั่วโมงเพื่อใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในแปงโดย
ยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) ชวยเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงใหเปนคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล
คําถาม:
การหมักทําให
ใ แปงขนมปงฟูขึ้น ทําไมแป
ไ งขนมปงจึึงฟูขึ้นได
ไ
1.
2
2.
3.
4.

แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะแอลกอฮอลถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนเปนกาซ
แปงขนมปงฟู
ป
ป ฟขนึ้ เพราะยสตเกดการแบงเซลลเพมจานวน
ี  ิ
 ซ  ิ่ ํ
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น
แปงขนมปงฟููขึ้น เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ

ตัวอยางขอสอบ: ระบบระบบสิง่ มีชีวิต
แมรี่ มองตากู
ปประวติั ขิ องการฉีดี วคซี
ั นี
แมรี่ มองตากู เปนผูหญิงสวย เธอรอดชีวิตจากการติดเชื้อฝดาษ
เมื่อป ค.ศ. 1715 แตยังมีแผลเปนเต็มไปทั่วผิวหนัง ขณะที่อยููใน
ตุรกีในป ค.ศ. 1717 เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวาการปลูกฝซึ่งใชกัน
อยูทั่วไป วิธีการนี้ใชการขีดเชื้อไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนัง
ของคนที่อายนนออยและมสุ
ของคนทอายุ
ยและมีสขภาพดี
ขภาพด ซงตอมาจะมอาการไขแตทุ
ซึ่งตอมาจะมีอาการไขแตทก
รายจะมีอาการของโรคอยางออนๆ เทานั้น
แมรี่ มองตากูู เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการปลูกู ฝ จนยอม
ใหลูกชายและลูกสาวของเธอ ไดปลูกฝ
ในป ค.ศ. 1796 เอ็ดเวิรด เจนเนอร ใชวิธีการปลูกฝดวยเชื้อโรค
ทีใี่ กลเคียี งกัันคืือ ฝดาษในวั
ใ ัว เพืือ่ ผลิติ สารตา นทานโรคฝ
โ ฝดาษ
เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกฝดวยเชื้อฝดาษ วิธีการนี้มี
ผลขางเคียงนอยและผููที่ไดรับจะไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่น
วิธีการนี้เปนที่รูจักกันวาการฉีดวัคซีน

คําถาม:
ปกติแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคนั้น จะไมทําใหสัตว
หรือมนุษยปวยซ้ําอีก
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
1. รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดทีเ่ ปนสาเหตุให
เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
2. รางกายสรางสารตอตาน ((แอนติบอดี) ซึ่งฆา
แบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่มจํานวน
3. เซลลเม็ดเลือดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปน
สาเหตให
สาเหตุ
ใหเกดโรคชนดเดยวกนน
เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
4. เซลลเม็ดเลือดแดงจับและกําจัดแบคทีเรีย
ชนิดนี้ใหหมดไปจากรางกาย

ตัวอยางขอสอบ: ระบบโลกและอวกาศ
แสงของดาว
ธงชัยชอบดูดาว แตเขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดชัดในเวลากลางคืนเนื่องจากเขาอยูในเมืองใหญ
เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนขึ้นไปบนเขา เขาสังเกตเห็นดาวเปนจํานวนมากซึ่งเขาไม
สามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง
คําถาม:
ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองใหญ
1.
2.
3.
4.

ในเมืองมีดวงจันทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอื่นๆ
ในชนบทมีฝุนอยูในอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดีกวาในเมือง
ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก
อากาศในเมืองอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจากรถยนต เครื่องจักร และบานเรือน

ตัวอยางขอสอบ: ระบบเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานจากลม
คนจํานวนมากเชื่อวาลมสามารถเปนแหลงของพลังงานทดแทนน้ํา้ มันและถานหินซึ่งเปนแหลงผลิต
กระแสไฟฟาในรูปกังหันลมที่ใชลมหมุนใบพัด การหมุนนี้ทําใหพลังงานไฟฟาเกิดขึ้นโดยเครื่อง
กําเนิดไฟฟาที่ถกกหมนด
กาเนดไฟฟาทถู
หมุนดวยกงหนลม
วยกังหันลม

คําถาม:
กราฟขางลางน
ฟ   ี้ แสดงความเรวลมเฉลยตลอดปในสบรเวณตางกน
็
ี่
ปใ ี่ ิ
 ั กราฟรู
ฟ ปใ
ปใดชบอกบรเวณท
ชี้
ิ
ี่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม
ความเร็วลม
ความเรวลม

1.

0

ม.ค.

ความเร็ว็ ลม

2.

ธ.ค.

0

ม.ค.

ความเร็ว็ ลม

3.

ธ.ค.

0

ม.ค.

ความเร็วลม

4.

ธ.ค.

0

ม.ค.

ธ.ค.

ตัวอยางขอสอบ: การคนควาหาความรู
กันแดด
มีมนาและดนย
นาและดนัย สงสั
สงสยวาสารกนแดดชนดใดจะปองกนผวจากแสงแดดไดดทสุ
ยวาสารกันแดดชนิดใดจะปองกันผิวจากแสงแดดไดดีที่สด สารกั
สารกนแดดมคาการปองกน
นแดดมีคาการปองกัน
แสงแดด (SPF) ทีช่ ี้บอกวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดไดดีเพียงใด ผลิตภัณฑ
ที่มีคา SPF สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่มีคา SPF ต่ํา (SPF ยอมาจาก Sun Protection Factor)
ทั้งสองคนหาวิธีเปรียบเทียบสารกันแดดชนิดตางๆ จึงไไดรวบรวมสิ่งตอไไปนี้
•แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน
•กระดาษไวแสงหนึ
กระดาษไวแสงหนงแผน
่งแผน
•น้ํามันแร (M) และครีมทีม่ ีสว นประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ
•สารกันแดดสี่ชนิด ใชชื่อ S1 S2 S3 และ S4
เขาใช
ใ นํา้ มัันแรเพราะวา ยอมให
ใ แสงแดดผานไปได
ไปไ เกืือบทััง้ หมด สว นซิิงคออกไซด
ไ จ ะกันั แสงแดดได
ไ เ กือื บสมบูรณ
ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนที่หนึ่ง แลวใชแผนพลาสติก
 ี่
ั 
แผนทสองวางทบดานบน
กดทบบนแผนพลาสตกทงสองดวยหนงสอเลมใหญๆ
ั

ิ ั้

ั ื  ใ 
M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ตัวอยางขอสอบ: การคนควาหาความรู
กันแดด

(ตอ)

ตอจากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง
ไ
กระดาษไวแสงมี
ไ
สมบัติเปลี่ยนสีจากเทา
เขมเปนสีขาว(หรือสีเทาออนมาก) ขึ้นอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด แลวดนัยนําทั้งหมดไป
วางไวกลางแดด
วางไวกลางแดด
แผนพลาสติก
แผนพลาสตก
กระดาษไวแสง

คํคาถาม:
าถาม:
ขอความใดตอไปนี้บอกถึงบทบาทของน้ํามันแรและซิงคออกไซด ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของสารกันแดด
1. น้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู
2. น้ํามันแรเปนตัวที่ถูกทดสอบ ซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง
3. น้ํา้ มันแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ
4. ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง

ตัวอยางขอสอบ: กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ลิปมัน
ตารางขางลางน
ตารางข
างลางนี้ แสดงส
แสดงสวนผสมทแตกตางกนสองสู
วนผสมที่แตกตางกันสองสตร
ตร ของเครองสาอางทนกเรยนสามารถทาเองได
ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมันซึ่งออนและเปนมันกวา
ลิปมัน
สวนผสม :
น้ํามันละหุง
5 กรัม
ไขผึ้ง
0.2 กรัม
ไขมันปาลม
0.2 กรัม
สีผสมอาหาร
1 ชอนชา
สารแตงรสชาติ
1 หยด
วิธิ ีทาํ :
อุนน้ํามันและไขในภาชนะที่แชอยูในน้ํารอน จนผสมเขากันดี จึง
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน

ลิปสติก
สวนผสม :
น้ํามันละหุง
5 กรัม
ไขผึ้ง
1 กรัม
ไขมันปาลม
1 กรัม
สีผสมอาหาร
1 ชอนชา
สารแตงรสชาติ
1 หยด
วิธิ ีทาํ :
อุนน้ํามันและไขในภาชนะที่แชอยูในน้ํารอน จนผสมเขากันดี จึง
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน

คําถาม:
ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติลิปสติกที่ทําจาก
สวนผสมนีจ้ ะแข็งและใชยาก
นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพือ่ ทําใหลปิ สติกออนลงกวาเดิม
………………………………………………………………………………………………………………………

ขอสอบตามลักษณะการตอบ
1

เลือกตอบ
เลอกตอบ

2

เลือกตอบแบบเชิงซอน
เลอกตอบแบบเชงซอน

3

เขียนตอบแบบสั้น/ปด
เขยนตอบแบบสน/ปด

4

เขียนตอบแบบอิสระ
เขยนตอบแบบอสระ

ตัวอยางขอสอบ: ตามลักษณะการตอบ
รูปที่ 1: ตึกสูงในโลก

ตึกสูง
“ตึกสูง” เปนบทความจาก
นิตยสารของนอรเวย
นตยสารของนอรเวย
ตีพิมพในป ค.ศ. 2006

รูปที่ 2: ตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกบางตึก

700

รูปที่ 1 แสดงจํานวนตึกสูงอยางนอย 30 ชั้นทีส่ รางเสร็จแลวหรือ เมือ่ ตึกเบิรจในดูไบสรางเสร็จในป ค.ศ. 2008
650
กําลังกอสราง ทัง้ นีรี้ วมถึงึ ตึกึ ทีว่ี างแผนกอสรางตัง้ แตมกราคม คาดวาจะเปนตึกึ ทีส่ี ูงทีสี่ ุดในโลก มีคี วามสูง
600
ค.ศ. 2001
700เมตร
550
593
ฮองกง
500
339
ดูไบ
450
140
โตเกียว
400
124
เซี่ยงไฮ
124
350
เสิ่นเจิ้น จีน
118
กรุงเทพฯ
300
113
กรุงปานามา
250
112
นิวยอรก
200
112
โซล
150
ไมอามี
103
100
โ
98
ชิคิ าโก
50
โตรอนโต
92
0
สิงคโปร
86
เมตรร
เรดสน
สิ ั SAS หอไอเฟล
ไ ฟ ตกเอมไพรสเตต
ึ ไ ส
ไ ป 101 หอคอย ซเอน
ไทเป
ซี ็ ตกเบรจ
ึ ิ  เม
จาการต า
77
พลาซา
ปารีส
นิวยอรก
ไทเป
ทาวเวอร
ดูไบ
เซาเปาโล
68
ออสโล
(1889)
(1931)
(2004)
โตรอนโต (2008)
(1990)
(1976)

ตัวอยางขอสอบ: ตามลักษณะการตอบ
เขียนตอบแบบสั้น/ปด

คําถามที่ 1: ตึกสูง
ขณะที่บทความนี้ตีพิมพในนิตยสาร ตึตกใดในรู
ขณะทบทความนตพมพในนตยสาร
กใดในรปที
ปท่ 2 สรางเสรจแลวและสู
สรางเสร็จแลวและสงที
งทสุ่สด
……………………………….
เลือกตอบ

คําถามที่ 2: ตึกสูง
รูปที่ 1 ใหขอมูลอะไร
1. การเปรียบเทียบความสูงของตึกตางๆ
2 จานวนตกทงหมดในเมองตางๆ
2.
จํานวนตึกทั้งหมดในเมืองตางๆ
3. จํานวนตึกที่มคี วามสูงมากกวาความสูงระดับหนึ่งของเมืองตางๆ
4. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของตึกในเมืองตางๆ

ตัวอยางขอสอบ: ตามลักษณะการตอบ
เขียนตอบแบบอิสระ

คําถามที่ 3: ตึกสูงู
เรดิสัน SAS พลาซาในเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สูงเพียง 117 เมตร ทําไมจึงนําตึกนี้มาใสในรูปที่ 2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เลือกตอบแบบเชิงซอน

คาถามที
ี่ 4:
4 ตึกึ สูง
ํ
สมมติวาขอมูลเกี่ยวกับตึกสูงถูกนําเสนออีกครั้งในบทความ เชนเดียวกันนี้ในอีก 20 ปขางหนา ขอความ 3
ขอความที่อยููขางลางคือ ลักษณะของบทความเดิม ใหแสดงวาลักษณะเหลานี้ มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไป
ในอีก 20 ปขางหนาหรือไม โดยเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในตารางขางลาง
ลักษณะของบทความ

มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ป
ขางหนา ใชหรือไม

เมืองที่แสดงในรูปที่ 1

ใช / ไมใช

หัวั เรืือ่ งของรูปทีี่ 2

ใ  / ไม
ใช
ไ ใช

จํานวนของตึกที่แสดงในรูปที่ 1

ใช / ไมใช

