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บทนํา: การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในระดับนานาชาติ

เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมเยาวชนสําหรับอนาคตใหเปนกําลังคนที่มี
ศักยภาพในอนาคต การใหการศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมายจึงตองใหนักเรียนสามารถใชความรู
ในชีวิตจริง สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันในอนาคต แต
ในการปฏิบัติ แมวาจุดมุงหมายของการศึกษาจะวางไวอยางไร แตนักเรียนและครูจะใหความสําคัญ
เฉพาะกับการรูขอเท็จจริง การรูเนื้อหาสาระเทานั้น ทั้งนี้เพราะการประเมินผลการศึกษา ไมวาจะเปน
การสอบผานชั้นเรียนหรือการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนนเฉพาะการวัดความรู
ตามการเรียนการสอนในหองเรียนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของภาคทฤษฎี นั่นคือ วัดความรูในทางดานเนื้อหา
เปนตนวา วัดทฤษฏี หลักการ นิยาม แนวคิดหลักเทานั้น
ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวในนานาชาติ และความทาทายจากสังคมโลก เชน การศึกษาวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนในระดับนานาชาติ อีกทั้งในปจจุบันการเพิ่มการแขงขันทาง
เศรษฐกิจผลักดันใหมีการตื่นตัวและเรงการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เพราะมีสมมติฐานที่วาเศรษฐกิจ
ในปจจุบันมีพื้นฐานอยูบนวิทยาศาสตรจึงมีการแขงขันกันเปนเลิศในทางการศึกษาวิทยาศาสตร แนวคิด
นี้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ตองการรักษาระดับความสามารถในการแขงขัน เกือบทุกประเทศจึงเรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรที่เนนกลยุทธที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับนานาชาติที่สําคัญ ไดแก โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Students Assessment) และโครงการ
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) โครงการทั้งสองตางก็มีประเทศ
รวมโครงการกินขอบเขตประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่เศรษฐกิจโลก และโครงการทั้งสองเปนโครงการที่
ประเมินผลนักเรียนปกติในระดับโรงเรียน และใชกลุมตัวอยางมากพอที่เปนตัวแทนของประชากร ตลอดจน
ระดมความเชี่ยวชาญจากนานาชาติในการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพของการศึกษาวิจัย
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เอกสารฉบับนี้ตองการนําเสนอตัวอยางของหลักการ กรอบโครงสราง ตลอดจนตัวอยางของขอสอบที่ใช
ในการประเมินผลของโครงการประเมินผลวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับนานาชาติทั้งสองโครงการ
เพื่อเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการประเมินผลตอไป
หนังสือเลมนี้แบงเปนสองสวนหลัก คือ สวนแรกจะเปนการประเมินผลการรูวิทยาศาสตร และตัวอยาง
ขอสอบของโครงการ PISA และสวนที่สองเปนกรอบโครงสรางการประเมินผลวิทยาศาสตร และตัวอยาง
ขอสอบของโครงการ TIMSS

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
PISA คืออะไร
PISA (Programme for International Student Assessment) คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
ที่ดําเนินการโดยองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) ที่ตองการใหตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาแกประเทศ
สมาชิก โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา คุณภาพของการศึกษาเปนตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ในชวงทศวรรษ ค.ศ. 2000 นี้ OECD ไดดําเนินโครงการ PISA มาแลวสามโครงการ ไดแก
PISA 2000 ซึ่งเนนใหน้ําหนักกับการประเมินการอาน PISA 2003 เนนใหน้ําหนักกับคณิตศาสตร และ
PISA 2006 เนนใหน้ําหนักกับวิทยาศาสตร ซึ่งสามดานนี้ถือวาเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนา
จุดมุงหมายหลักของ PISA ไมเนนประเมินความรูที่นักเรียนเรียนอยูในหองเรียน ณ ปจจุบัน แตตองการ
การสํารวจวาเยาวชนมีสมรรถนะที่จะใชความรูและทักษะในชีวิตจริงไดดีเพียงใด PISA เรียกความรูแ ละ
ทักษะนั้นวา“การรูเรื่อง” (Literacy)

PISA 2006
PISA 2006 เนนการประเมินการรูวิทยาศาสตรของนักเรียนวัยที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียนวัย
15 ป) วานักเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรเพียงพอหรือไมสําหรับชีวิตจริง ใน PISA
2006 วิทยาศาสตรมีน้ําหนักของการประเมินเปน 60% และมีการประเมินการอานและคณิตศาสตรเพื่อ
ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง โดยใหน้ําหนักดานละ 20%
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โครงการ PISA ครอบคลุมประมาณ 90% ของเขตเศรษฐกิจโลก
แมวาจะเปนการเริ่มตนในประเทศสมาชิก OECD แตการศึกษาของ PISA มีบทบาทไปทั่วโลก ครอบคลุม
ประเทศสมาชิก OECD ทั้งหมดในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และยังรวมถึงประเทศทีย่ งั ไมได
เปนสมาชิก แตที่เขารวมโครงการในฐานะประเทศ “รวมโครงการ” ซึ่งรวมถึงประเทศในภูมิภาคตางๆ ดังนี้
 เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต : จีน (เซี่ยงไฮ) จีน-ฮองกง จีน-มาเกา อินโดนีเซีย
จีน-ไทเป และประเทศไทย
 ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง : ลิคเทนสไตน อัลบาเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย
เอสโตเนีย คีรกีสสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลดาเวีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย เซอรเบีย สโลวีเนีย
และสหพันธรัฐรัสเซีย
 เอเชียตะวันออกกลาง : กาตาร จอรแดน และอิสราเอล
 อเมริกากลาง และอเมริกาใต : อารเจนตินา บราซิล ชิลี โคลัมเบีย ปานามา เปรู และอุรุกวัย
 อัฟริกาเหนือ : ตูนิเซีย
ในโครงการ PISA 2009 มีประเทศที่จะรวมโครงการเพิ่มเติม ไดแก สาธารณรัฐโดมินิกัน มาซีโดเนีย เปรู
มอลโดวา ปานามา จีน-เซี่ยงไฮ สิงคโปร และทรินิแดดและโทบาโก
บรรดาประเทศตางๆ เหลานี้ตองการใชผลการประเมินของ PISA เพื่อชี้บอกคุณภาพการศึกษาของประเทศ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน OECD หรือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโครงการฯ ใหขอมูลแกระดับนโยบายถึง
ผลการใหการศึกษาและการเตรียมตัวเยาวชนของชาติสําหรับอนาคตทั้งของตัวผูเรียนและศักยภาพของ
ชาติในการแขงขันในอนาคต

รูป 1 แผนที่ประเทศที่รวมโครงการ PISA 2006
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ลักษณะของโครงการประเมินผล PISA
สาระ


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



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

วิธีการประเมิน
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ขอสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ และคําถามที่ตองการใหนักเรียนเขียนคําตอบอยางเสรี ขอสอบ
เกือบทุกหนวย สวนใหญจะเปนเนื้อเรื่องที่เขียนมาจากเรื่องราวประเภทที่นักเรียนจะตองพบ
ในชีวิตจริง



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



นอกจากทําขอสอบ นักเรียนตองตอบแบบสอบถามที่สํารวจภูมิหลังของนักเรียน ลักษณะนิสัย
ในการเรียน ตลอดจนสิ่งแวดลอมของการเรียน ความผูกพันกับโรงเรียน และแรงจูงใจในการ
เรียน



ผูบริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามที่สํารวจลักษณะของโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งลักษณะและขอมูล
จําเพาะ สิ่งแวดลอมและองคประกอบของโรงเรียน คุณวุฒิของครู สิ่งแวดลอมทางการเรียน
และการสอน
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โครงการประเมินผล TIMSS
โครงการประเมินผล TIMSS เปนโครงการประเมินผลของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา
International Association for Educational Assessment (IAEA) หรือที่รูจักกันดีในนามของ IEA
หลักการของ TIMSS แตกตางจากของ PISA ตรงที่ในขณะที่ PISA เนนดูศักยภาพของความเปนประชากร
ในอนาคต แต TIMSS เนนใหความสําคัญชัดเจนกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันในโรงเรียน
IEA ไดดําเนินการประเมินผลในระดับนานาชาติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของ
ประเทศตางๆ ในหลายวิชา เชน ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
โดยปกติ IEA มีรอบการประเมินผลคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรประมาณ 10 ปตอครั้ง ในรอบแรกๆ
ของการประเมิน กลุมประชากรของ TIMSS มีทั้งสามระดับ คือ ประดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครั้งแรก ไดดําเนินการศึกษาในระดับนานาชาติการศึกษา (First International Science Study หรือ
FISS) เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2513 ครั้งนั้นเปนเพียงการสํารวจเบื้องตน
ครั้งที่สอง เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน (Second International
Science Study) เรียกโดยวา SISS ซึ่งเริ่มตนเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2527 และวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จในป
พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ประเทศไทยไดเขารวมโครงการครั้งที่ 2 นี้ ซึ่งนับเปนการเขารวมการประเมินผล
นานาชาติครั้งแรก หลังจากที่ประกาศใชหลักสูตรวิทยาศาสตรที่ สสวท. ผลิตขึ้น เปนตนมา
ครั้งที่ 3 เรียกวา TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) หรือ TIMSS 1995
ศึกษาเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2538 และทําการศึกษาซ้ําอีกครั้งในป พ.ศ. 2542 และวิเคราะหขอมูลเสร็จใน
ปลายป พ.ศ. 2543 เรียกวา TIMSS-Replication (TIMSS-R) หรือ TIMSS-1999
TIMSS Trends หลังจากการประเมินผลครั้งที่สาม TIMSS เปลี่ยนเปาหมายเปนการศึกษาแนวโนมของ
คุณภาพการศึกษา และเปลี่ยนชื่อโครงการเปน Trends in International Mathematics and Science
Study และยังคงใชชื่อโครงการวา TIMSS หรือบางทีเรียก TIMSS Trends และเปลี่ยนกลุมประชากรเปน
ระดับประถมศึกษา (ชั้นปที่ 4) และมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นปที่ 8) โครงการ TIMSS Trends ครั้งแรกเริ่ม
ในป ค.ศ. 2003 จึงเรียกโครงการนี้วา TIMSS 2003 และรอบถัดมา คือ TIMSS 2007 กรอบโครงสราง
การประเมินผลของ TIMSS จํากัดการประเมินไวสองดาน คือ การประเมินเชิงสาระเนื้อหา (Content
domain) และเชิงการคิดหรือการใชสติปญญา (Cognitive domain)
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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กรอบโครงสรางการประเมินผลและตัวอยางขอสอบของ TIMSS ในเอกสารเลมนี้ จะจํากัดอยูเฉพาะ
TIMSS 2003 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น
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สวนที่ 1: การประเมินผลการรูวิทยาศาสตร
ตามแนวของ PISA

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

หลักในการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ PISA 2006
แนวคิดของการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ PISA 2006 มีหลักการบนพื้นฐานวาประชาชนพลเมือง
ที่ตองใชชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปน ตองรูอะไร และสามารถทํา
อะไรได ในสถานการณที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประชาชนควรใหความสําคัญ
กับเรื่องอะไร


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



ประชาชนควรทําอะไรไดบางที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งที่คนเราตองทําอยูเสมอ
คือการลงความเห็นหรือสรุปจากสาระหรือขอมูลที่ไดรับ ตองประเมินคําบอกเลาหรือคํากลาวอาง
บนพื้นฐานของประจักษพยาน ตองรูจักแยกแยะระหวางความคิดเห็นกับขอความที่มีขอ มูลหรือ
ประจักษพยานสนับสนุน แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาวิทยาศาสตรจะปฏิเสธการมีจินตนาการ
และความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ทําใหมนุษยมีความเขาใจโลกเพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้
PISA เรียกวา “สมรรถนะทางวิทยาศาสตร” ซึ่งสามารถนิยามไดสั้นๆ วาคือความสามารถ
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ระบุบอกประเด็นทางวิทยาศาสตร
อธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร และ
ใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร ไดดีเพียงใด

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

การประเมินของ PISA ไมเนนความรูวิทยาศาสตรที่นักเรียนเรียนตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน แต PISA
เลือกประเมินการรูเรื่องทางวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เพราะตองการใหความสําคัญกับศักยภาพ
ของนักเรียน การใชวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนวัยจบการศึกษา
ภาคบังคับจะสามารถเปนประชาชนที่รับรูประเด็นปญหา รับสาระ ขอมูล ขาวสาร และสามารถตอบสนอง
อยางไร อีกทั้งเปนผูบริโภคที่ฉลาดเพียงใด พลเมืองของทุกชาติในปจจุบันจะตองเผชิญกับภารกิจที่ตอง
ใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร เปนตนวาทุกวันนี้ประชาชนถูกโหมดวยประเด็นปญหาตางๆ เปนตนวา
เรื่องของกาซเรือนกระจกกับโลกรอน การเพิ่มขึ้นของประชากรกับการลดลงของอาหาร ปาไม ชีวิตชนบท
ที่สูญหายไป นอกจากนี้ประชาชนยังตองอานสิ่งตางๆ เปนตนวา เรื่องราวที่เกี่ยวของกับดินฟาอากาศ
เศรษฐกิจ การแพทย การกีฬา ฯลฯ

กรอบโครงสรางการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ
PISA 2006
ในการวางกรอบโครงสรางการประเมินผล คณะผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรของ PISA ไดตั้งคําถาม
พื้นฐานของการประเมิน ไดแก
¾ บริบทใด ที่ควรจะประเมินเยาวชนอายุ 15 ป
¾ สมรรถนะอะไรบาง ที่ควรจะคาดหวังวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะมี
¾ ความรูอะไรที่ควรจะคาดหวังวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะสามารถแสดงออกมาวารู
¾ เจตคติใดบางที่ควรคาดหวังไดวาเยาวชนอายุ 15 ป ควรจะแสดงออกใหเห็นได
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ดังนั้นเพื่อจุดประสงคในการประเมินผล นิยามของการรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ของ PISA
2006 เนนองคประกอบของการประเมินผลสี่สวนที่ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดแก การประเมิน
ในสวนของ
1) บริบทของวิทยาศาสตร ไดแก สถานการณในชีวิตที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยสองสวน ไดแก “ความรูวิทยาศาสตร” คือ ความรูใน
เรื่องโลกธรรมชาติ และ “ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร” คือ ความรูในวิธีการหรือกระบวนการ
หาความรูทางวิทยาศาสตร
3) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึงการใชความรูวิทยาศาสตรในสามดานหลักๆ ไดแก
 การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identifying Scientific Issues)
 การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena Scientifically)
 การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence)
4) เจตคติเ ชิง วิทยาศาสตร ไดแก การแสดงการตอบสนองตอวิทยาศาสตรดว ยความสนใจ
สนับสนุนการสืบหาความรูวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งตางๆ เชน ในประเด็น
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แตละองคประกอบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังตอไปนี้
บริบท

สมรรถนะ

ความรู
ความรูวิทยาศาสตร
¾ ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร

¾

สถานการณในชีวิต
ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

y ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร
y อธิบายปรากฏการณในเชิง

วิทยาศาสตร
เจตคติ

y ใชประจักษพยานทาง

วิทยาศาสตร
¾

สนใจ

¾

สนับสนุน

¾

มีความรับผิดชอบ

รูป 2 กรอบโครงสรางที่ใชในการสรางและวิเคราะหขอสอบวิทยาศาสตรใน PISA 2006
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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บริบทหรือสถานการณสําหรับการใชความรูวิทยาศาสตร
เนื่องจากความรูไมไดเกิดขึ้นโดยตัวของความรูเองโดดๆ โดยลําพัง แตเกิดขึ้นตามสถานการณหรือบริบท
ดังเชน สถานการณจากสิ่งที่เปนประเด็นรอนที่สงผลกระทบตอบุคคล ตอสุขภาพ ตอสังคมวัฒนธรรม
หรือตอชีวิตมนุษยในโลก วิทยาศาสตรที่เปนขาวในสื่อ หรือวิทยาศาสตรที่จะมีผลกระทบสืบเนื่องตอไป
ในอนาคต เปนตน
การประเมินผลจึงจะอยูในสถานการณ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโลกของนักเรียนที่ภารกิจการประเมินผลหรือ
คําถามนั้นเกิดขึ้น คําถามของ PISA 2006 จะไมจํากัดอยูเฉพาะสถานการณในโรงเรียนเทานั้น แตจะ
เปนสถานการณที่อาจจะเกี่ยวของในระดับสวนบุคคล เชน ตัวเองกับครอบครัว ในระดับชุมชน (สังคม)
จนกระทั่ง สถานการณในระดับโลก (global) แมกระทั่ง คํา ถามทางประวัติศาสตร ซึ่ง เขาใจไดดว ย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรก็สามารถนํามาถามได
กรอบ 1 สถานการณ (บริบท) ทางวิทยาศาสตร
บริบท
สุขภาพ

ระดับสวนตัว
(ตัวเอง ครอบครัว เพื่อน)

ระดับชุมชน
(สังคม)

ระดับโลก

สุขภาพ อุบัติเหตุ
โภชนาการ

ควบคุมโรค สุขภาพชุมชน โรคระบาด การระบาด
การเลือกอาหาร
ขามประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใชวัสดุ พลังงาน

การรักษาจํานวนประชากร ทรัพยากรที่เกิดใหมไดและ
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง ไมได ระบบของธรรมชาติ
การผลิตและการกระจาย การเพิม่ ประชากร
อาหาร การหาพลังงาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม

พฤติกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

การกระจายประชากร
การทิ้งขยะ ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อากาศใน
ทองถิ่น

อันตราย พิษภัย

อันตรายจากธรรมชาติ
และคนทําขึ้น

การเปลี่ยนแปลงแบบ
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
กะทันหัน (แผนดินไหว
ผลกระทบของสงคราม
คลื่นยักษ พายุ)
การเปลี่ยนแปลงชาๆ (การ
กัดเซาะ การตกตะกอน)
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ความหลากหลายทาง
ชีววิทยา ความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ การเกิดและ
การสูญเสียผิวดิน
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กรอบ 1 สถานการณ (บริบท) ทางวิทยาศาสตร
บริบท

ระดับสวนตัว
(ตัวเอง ครอบครัว เพื่อน)

ระดับชุมชน
(สังคม)

ระดับโลก

โลกของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ความสนใจ การอธิบาย
ปรากฏการณ งานอดิเรกที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
การกีฬาและการพักผอน
ดนตรีและเทคโนโลยีสวนตัว

วัสดุใหมๆ เครื่องมือและ
กระบวนการใหม
การดัดแปลงพันธุกรรม
เทคโนโลยีอาวุธ
การคมนาคมขนสง

การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต
การสํารวจอวกาศ
การเกิดจักรวาล

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

กรอบ 2 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร

การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร
¾ รูวาประเด็นปญหาหรือคําถามใดสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
¾ ระบุไดวาจะตองใชหลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลใดในการสํารวจตรวจสอบ (รูคําสําคัญ
สําหรับการคนควา)
¾ รูลักษณะสําคัญของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร
การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร
¾ ใชความรูวท
ิ ยาศาสตร สรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผลและสอดคลองกับประจักษพยาน
¾ บรรยายหรือตีความปรากฏการณและพยากรณการเปลีย
่ นแปลงในเชิงวิทยาศาสตร
¾ ระบุบอกไดวาคําบอกเลา บรรยาย คําอธิบาย และการพยากรณใดทีส
่ มเหตุสมผล
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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กรอบ 2 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร

การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
¾ ตีความหลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลทางวิทยาศาสตรลงขอสรุป และสื่อสารขอสรุป
¾ ระบุขอตกลงเบื้องตน ประจักษพยาน (หลักฐาน) ที่อยูเบือ
้ งหลังขอสรุป
¾ แสดงใหเห็นวาเขาใจแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร ดวยการนําวิทยาศาสตรไปใชใน
สถานการณหรือบริบทตางๆ
¾ สะทอนถึงนัยของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสังคม
การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ตองการประเมินนักเรียนในความสามารถตอไปนี้
1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร


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



บอกคําสําคัญสําหรับคนควา
ในการที่จะรูวาคําถามใดตรวจสอบไดทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองสามารถบอกคําสําคัญ
สําหรับคนควาและหาเครื่องมือสําหรับตรวจสอบได นั่นคือจะตองระบุไดวาจะตองใชสาระ
ขอมูล หลักฐานประจักษพยานหรือขอมูลใดในการสํารวจตรวจสอบ สมรรถนะนีต้ อ งการ
ใหนักเรียนตอบวาในคําถาม / ปญหาที่กําหนดใหนั้น นักเรียนจําเปนตองรูสาระใดบาง ใชขอมูล
ใด หรือตองหาประจักษพยานหรือหลักฐานใด เพื่อที่จะไดออกแบบวางแผนที่จะเก็บขอมูลไดถูก



รูลักษณะสําคัญของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร
การแสดงความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองรูลักษณะที่สําคัญ
ของการตรวจสอบ เชน รูวาการทดสอบที่เที่ยงตรงตองทําอยางไร จะตองเปรียบเทียบอะไร
ควบคุมตัวแปรใด และเปลี่ยนแปลงตัวแปรใด จะตองคนควาสาระ และขอมูลอะไรเพิ่มเติมอีก
และจะตองทําอะไร อยางไรจึงจะเก็บขอมูลที่ตองการได
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2) การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร
นักเรียนแสดงสมรรถนะนี้โดยการใชความรูวิทยาศาสตรที่สมเหตุสมผลกับสถานการณหนึ่งๆ สมรรถนะนี้
รวมถึงการบรรยาย และการตีความปรากฏการณ และคาดการณหรือพยากรณการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น การประเมินจะรวมถึงการใหนักเรียนระบุวา คําบรรยาย คําอธิบายใดสมเหตุสมผลหรือไม อยางไร
คําคาดการณจะเปนไปไดหรือไมดวยเหตุผลอะไรเปนตน เชน ในสถานการณที่มีคดีฆาตกรรม และมีการ
ตรวจ DNA เกิดขึ้น ใหนักเรียนใชความรูวิทยาศาสตร มาระบุวาคําบรรยายเกี่ยวกับ DNA ขอใดบรรยายได
เหมาะสม เปนตน
3) การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
สมรรถนะนี้ตองการใหนักเรียนรูความหมายและความสําคัญของการคนควาทางวิทยาศาสตร และ
นํามาใชเปนพื้นฐานของการคิด การบอกเลา และการสื่อสาร โดยการแสดงวามีความรูและทักษะตอไปนี้


รูวาจะตองใชประจักษพยาน แสดงวามีความเขาใจวาจะตองมีขอมูล หลักฐานใดจากการ
คนควา การเก็บขอมูล รองรับหรือเปนพื้นฐานสําคัญของการบอกกลาว การกลาวอาง ขอสรุป
หรือการพยากรณ หรือคาดการณลวงหนา



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



สื่อสารขอสรุป การสื่อสารขอมูลเฉพาะ หรือขอสรุปจากประจักษพยานและขอมูลจะเกี่ยวของ
กับการสรางคําอธิบายและขอโตแยงจากสถานการณและขอมูลที่กาํ หนดให โดยสื่อสารออกมา
อยางชัดเจนใหผูรับขาวสารเขาใจได



การแสดงออกวามีความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร ในขอนี้จะวัดวา นักเรียนแสดงวา
มีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร โดยการนําแนวคิด (Concept) นั้นๆ ไปใชไดในสถานการณ
ที่กําหนดให โดยมีการอธิบายถึงความสัมพันธหรือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะให
นักเรียนคาดการณวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบางถามีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรบางอยาง หรือใหชี้บอกวา
ตัวแปรหรือปจจัยใดมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดผลตามที่กําหนดให โดยใหนําแนวคิดทางวิทยาศาสตร
(ที่ไมไดกําหนดให) มาใชในการบอกนั้นๆ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ขอสอบการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรมีหลายแบบ เชน อาจใหนักเรียนเลือกขอสรุปที่สมเหตุ
สมผลกับประจักษพยานหรือขอมูลจากตัวเลือกที่มีให อาจใหนักเรียนบอกเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคาน
การลงขอสรุปหนึ่งที่ไดมาจากกระบวนการหนึ่งๆ อาจใหนักเรียนอธิบายหรือใหเหตุผลวากระบวนการนัน้
ควรนํามาสูขอสรุปนั้นหรือไม อยางไร ใหคิดแบบวิพากษวิจารณวาขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ที่
กําหนดไวสําหรับการศึกษานั้น แลวนําไปสูขอสรุปนั้นๆ เหมาะสมหรือไมอยางไร

ความรูทางวิทยาศาสตร : แนวคิดและเนื้อหา
ความรูทางวิทยาศาสตรในนามของ PISA ประกอบดวย ความรูวิทยาศาสตรและความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร

กรอบ 3 ความรูวิทยาศาสตรตามนิยามของ PISA

เนื่องจากในปจจุบันคําวา วิทยาศาสตร ไดรับการยอมรับวามีสองสถานะ ไดแก วิทยาศาสตร
คือองคความรู (Science as a body of knowledge) และวิทยาศาสตรคือกระบวนการ
เสาะแสวงหาความรู (Science as enquiry)
ในนิยามของ PISA คําวา “ความรูทางวิทยาศาสตร” จึงใชในความหมายของความรูทั้งสองแบบ
โดยเรียกวา “ความรูวิทยาศาสตร” และ “ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร” ความรูวิทยาศาสตร
หมายถึง องคความรูซึ่งเปนความรูของโลกธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ฯลฯ สวน
ความรูเ กี่ย วกับวิท ยาศาสตร หมายถึง ความรูใ นวิธีก ารหรือกระบวนการหาความรูท าง
วิท ยาศาสตร หรือ วิถีท างที่นํา ไปสูเ ปา หมายของการไดม าซึ่ง ความรู (วิถีท างในที่นี้คือ
กระบวนการสืบแสวงหา สวนเปาหมายคือการอธิบายและลงขอสรุป)
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ความรูวิทยาศาสตร : แนวคิดและเนื้อหา
PISA เลือกเนนเฉพาะแนวคิดและสาระเนื้อหาที่ใชได (Relevant) สําหรับการใชชีวิตในอนาคตที่มีสวนชวย
ใหเขาใจโลกที่อยูในแงมุมเชิงวิทยาศาสตร โดยเนนความชัดเจนที่ตองใชไดกับชีวิตจริง ตองใชไดกับวันนี้
และในทศวรรษตอๆ ไป และตองเหมาะสมกับนักเรียนอายุ 15 ป ดวย นอกจากนั้นเกณฑในการเลือก
เนื้อหาสําหรับการประเมินของ PISA จะไมเนนความรูความจําในเนื้อหาหรือแนวคิด การใหคําจํากัดความ
ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร แตเนื้อหาที่ครอบคลุม ไดแก
• วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม (Science in earth and environment) หรือเรียกรวมวา
ความรูเกีย่ วกับโลกธรรมชาติ (Knowledge of natural world)
• วิทยาศาสตรในชีวิตและสุขภาพ (Science in life and health) และ
• วิทยาศาสตรในเทคโนโลยี (Science in Technology)
วิทยาศาสตรทั้งสามดานนี้เปนเรื่องที่อยูและพบเห็นในชีวิตจริงของประชาชนคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งเปนวิถี
ปกติของชีวิตในสังคมปจจุบันและอนาคต ประชาชนที่ไดรับขาวสารก็ตองมีความเขาใจพื้นฐานเพียงพอ
ที่จะรับขาวสารสาระจากสื่อ และควรมีกระบวนการที่จะยอย วิเคราะห และตัดสินใจสําหรับประเด็น
หรือขาวนั้นๆ ดังนั้น จึงใชเนื้อหาสาระทั้งสามดานนี้เปนตัวเดินเรื่องเพื่อการปลูกฝงกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน
กรอบ 4 ความรูวิทยาศาสตรที่ครอบคลุมใน PISA 2006

ระบบทางกายภาพ (Physical Systems)
¾ โครงสรางของสสาร (เชน อนุภาค พันธะ)
¾ สมบัติของสสาร (เชน การเปลี่ยนสถานะ การนําความรอน และการนําไฟฟา)
¾ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (เชน ปฏิกิริยา การถายโอนพลังงาน กรด/เบส)
¾ การเคลื่อนที่และแรง (เชน ความเร็ว ความเสียดทาน)
¾ พลังงานและการถายโอน (เชน คลื่นแสงและวิทยุ คลื่นเสียง)
ระบบสิ่งมีชีวิต (Living Systems)
¾ เซลล (เชน โครงสรางและหนาที่ DNA พืชและสัตว)
¾ มนุษย (เชน สุขภาพ โภชนาการ ระบบยอยๆ ในรางกาย [เชน การยอย การหายใจ
การไหลเวียนเลือด การขับถาย และความสัมพันธของระบบ] โรคภัย การสืบพันธุ)
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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กรอบ 4 ความรูวิทยาศาสตรที่ครอบคลุมใน PISA 2006

ระบบของโลกและอวกาศ (Earth and Space systems)
¾ โครงสราง (เชน ผิวโลก บรรยากาศ พื้นน้าํ )
¾ พลังงานในโลก (เชน แหลงพลังงาน ดินฟาอากาศของโลก)
¾ การเปลี่ยนแปลงในโลก (เชน การเกิดชั้นดินระบบทางเคมีในพื้นโลก แรงที่สรางและ
ทําลายโลก)
¾ ประวัติศาสตรของโลก (เชน ฟอสซิล การเริ่มตน และวิวัฒนาการ)
¾ โลกในอวกาศ (เชน การโนมถวง ระบบสุริยะ)
ระบบเทคโนโลยี (Technology Systems)
¾
¾
¾
¾

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

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

การหาความรูเชิงวิทยาศาสตร ประกอบดวย
¾
¾

¾
¾
¾

¾

จุดเริ่มตน (เชน ความอยากรูอยากศึกษา การตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร)
จุดมุงหมาย ตองการทําอะไร (เชน ตองการหาหลักฐานเพื่อตอบคําถามทางวิทยาศาสตร
ความคิดในปจจุบัน/ตัวแบบ/ทฤษฎี/การสืบหา)
การทดลอง (คําถามที่ตา งกันนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ การออกแบบที่ตางกัน)
ลักษณะของขอมูลที่ตองการ (เชน เชิงปริมาณ [การวัด] เชิงคุณภาพ [การสังเกต])
การวัด (เชน ความไมแนนอน การวัดซ้าํ ความแปรผัน การประมาณความถูกตองของ
อุปกรณและกระบวนการ)
ลักษณะของผล (เชน ผลจากการวัดตรงๆ ผลที่ไดขณะนัน้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได
ผลที่ตรวจสอบได การแกไขดวยตนเอง)

การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร (ประกอบดวย)
¾
¾

¾
¾

แบบ (ของคําอธิบาย) (เชน สมมติฐาน ทฤษฎี กฎ)
การสราง (เชน การเสนอขอมูล บทบาทของความรูปจจุบันกับประจักษพยานใหม
การสรางสรรคและจินตนาการ)
กฎ (เชน กฎคงที่ สมเหตุสมผล มีประจักษพยานรองรับ)
ผลที่เกิดขึ้น (เชน สรางความรูใหม วิธีการใหม เทคโนโลยีใหม นําไปสูคําถามใหมและ
การสํารวจตรวจสอบใหม)

ตัวอยาง กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางคําถามเรื่องนมโรงเรียน เปนการใชความรูในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและเปนคําถามความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรในดานการหาความรูเชิงวิทยาศาสตร คําถามแรกเปนการใหนักเรียนบอกจุดประสงคของ
การศึกษาสมรรถนะ-การระบุประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตร คําถามที่สองก็เปนสมรรถนะการระบุ
ประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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นมโรงเรียน
ในป ค.ศ. 1930 ไดมีการศึกษาทดลองครั้งใหญในโรงเรียนตางๆ ในทองที่หนึ่งของสก็อตแลนด ในชวง
เวลาสี่เดือน นักเรียนบางคนไดรับนมฟรีและบางคนไมไดรับ ครูใหญเปนผูคัดเลือกวานักเรียนคนใดไดรับนม
การศึกษาทําดังนี้
• นักเรียน 5,000 คน ไดรับนมไมพาสเจอรไรสปริมาณหนึ่งทุกวันที่เรียน
• นักเรียนอีก 5,000 คน ไดรับนมพาสเจอรไรส ปริมาณเทากันทุกวันที่เรียน และ
• นักเรียน 10,000 คนไมไดรับนมชนิดใดเลย
ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของนักเรียนทั้ง 20,000 คน ทั้งเริ่มตนและจบการทดลอง

คําถามที่ 1 : นมโรงเรียน
ตอไปนี้เปนคําถามวิจัยสําหรับการศึกษาครั้งนีห้ รือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ในแตละคําถาม
คําถาม

ใช หรือ ไมใช

จะตองทําอะไรบางในการทํานมพาสเจอรไรส

ใช / ไมใช

การดื่มนมเสริม จะมีผลอะไรกับเด็กนักเรียน

ใช / ไมใช

นมพาสเจอรไรสมีผลอะไรกับการเจริญเติบโตของเด็ก

ใช / ไมใช

การอยูในทองที่ตางกันของสก็อตแลนดมีผลอะไรกับ
สุขภาพของเด็ก

ใช / ไมใช

การใหคะแนน นมโรงเรียน
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทัง้ สี่ขอ: ไมใช ใช ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
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คําถามที่ 2: นมโรงเรียน
โดยเฉลี่ย เด็กที่ไดรับนมในชวงที่ศึกษามีสว นสูงและน้าํ หนักเพิม่ ขึ้นมากกวาเด็กที่ไมไดรับนม
ขอสรุปหนึ่งที่เปนไปไดจากการศึกษานี้ คือเด็กที่ดื่มนมมากๆ จะเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กที่ดื่มนมนอย
เพื่อใหขอสรุปนี้มีความนาเชือ่ ถือ จงบอกขอกําหนดหนึง่ ขอที่ตองพิจารณากอนทําการศึกษากับนักเรียน
ทั้งสองกลุมนี้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

การใหคะแนน นมโรงเรียน
คะแนนเต็ม บอกขอกําหนดที่ชัดเจนทีส่ ุดที่วานักเรียนทั้งสองกลุมตองไมมีความแตกตางในแตละ
ดาน เชน การกินอาหารที่บานของนักเรียน ระยะการเจริญเติบโต
• นักเรียนทั้งสองกลุมจะตองกินอาหารที่เหมือนกันในเวลาอื่นๆ จึงทําใหขอสรุปนี้นาเชื่อถือได
• นักเรียนทั้งสองกลุมนี้ตองถูกเลือกมาโดยการสุม

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

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




ความสนใจในวิทยาศาสตร
การสนับสนุนวิทยาศาสตร และ
ความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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PISA ไมไดประเมินเจตคติของนักเรียนตอรายวิชาที่เรียนในโรงเรียน หรือตอครูผูสอน ผลของการประเมิน
สวนนี้อาจจะใหขอมูลที่เปนประโยชนที่จะบอกถึงการเลือกเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนในอนาคตวา
จะเพิ่มขึน้ หรือลดลง
กรอบ 6 ขอบเขตการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร

ความสนใจในวิทยาศาสตร
¾
¾
¾

แสดงออกถึงความอยากรูอยากเห็นทางวิทยาศาสตร และเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
แสดงความตั้งใจที่จะหาความรู และทักษะวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
แสดงความตั้งใจที่จะคนหาสาระ และแสดงความสนใจตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาอาชีพการงาน
ทางวิทยาศาสตร

สนับสนุนการคนควาทางวิทยาศาสตร
¾ ยอมรับความสําคัญของวิทยาศาสตรตางมุมมอง และขอโตแยงทางวิทยาศาสตร
¾ สนับสนุนการใชความเปนจริง และการอธิบายที่สมเหตุสมผล
¾ แสดงออกวาในการสรางขอสรุป มีกระบวนการและความเปนเหตุเปนผล (ตรรกะ)
อยางระมัดระวัง
ความรับผิดชอบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
¾ แสดงออกความรับผิดชอบสวนบุคคลในอันที่จะรักษาสิง่ แวดลอมใหยงั่ ยืน
¾ แสดงความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการกระทําของคน
¾ แสดงความเต็มใจที่จะมีบทบาทในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
PISA 2006 ใชทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับเจตคติ แบบสอบถามใชเก็บ
ขอมูลดานความสนใจในวิทยาศาสตร การสนับสนุนการคนควาทางวิทยาศาสตร และความรับผิดชอบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแบบสอบถามยังใชเก็บขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เปนตนวา ความ
ผูกพันกับวิทยาศาสตร ทัศนะของนักเรียนตอความสําคัญของวิทยาศาสตรตอชีวิตตนอง และตอสังคม
ในสวนรวม สวนขอสอบที่ขึ้นกับบริบทก็ใชตรวจสอบความรูสึกของนักเรียนในและนอกบริบท เพื่อตรวจดูวา
ความรูสึกของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือไมเมื่ออยูนอกบริบทหรือเมื่ออยูในตางบริบทจะแตกตางไป
หรือไมอยางไร และจะมีความสัมพันธกันอยางไรกับคะแนนการรูวิทยาศาสตร
20
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รูปแบบของขอสอบ
ขอสอบแตละหนวยประกอบดวยบริบทที่เปนสถานการณของขอสอบ ซึ่งอาจจะเปนในรูปของขอเขียน
สั้นๆ หรือเนื้อความที่มีตาราง แผนภาพ หรือกราฟประกอบ และตัวขอสอบหรือคําถาม (ดังตัวอยางเรื่อง
มาลาเรีย และนมโรงเรียน) แตละหนวยขอสอบหรือคําถามอาจมีถึง 4 ขอ ที่ประเมินความรูวิทยาศาสตร
หรือความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเกือบทุกหนวยจะประเมินมากกวาหนึ่งสมรรถนะ และความรู
มากกวาหนึ่งอยาง
แบบของขอสอบ มีสามแบบดวยกันในสัดสวนดังนี้
 ขอสอบที่มีตัวเลือกตอบ มีประมาณหนึ่งในสามของขอสอบทั้งหมด ใหนก
ั เรียนเลือกหนึ่ง
คําตอบจากสีต่ ัวเลือก
 อีกหนึ่งในสามสวนมีทงั้ สวนทีน
่ ักเรียนตองเขียนคําตอบ อาจเปนเขียนตอบสั้นๆ หรือเลือกตอบ
เชิงซอน (Complex multiple-choice)
 สวนที่สามเปนขอสอบแบบเปดที่ใหนักเรียนสรางคําตอบอยางอิสระ (เชน ขอสอบนมโรงเรียน
คําถามที่สอง)
การตรวจใหคะแนน
แมวาขอสอบปกติจะเปนการใหคะแนนอยางใดอยางหนึ่ง คือมีคะแนนกับไมมีคะแนน แตขอสอบประเภท
เลือกตอบเชิงซอน หรือตอบอิสระจะมีคะแนนบางสวน ใหดวยสําหรับการตอบที่มีสวนถูกบาง หรือ
มีการใชเหตุผลบางอยางที่สอดคลองกับคําอธิบาย แตไมถูกทั้งหมด คูมือการตรวจใหคะแนนขอสอบ
ประเภทนี้ จะแยกคําตอบของนักเรียนออกจากกันตามเกณฑที่ระบุไว สามอยางดวยกัน คือ คะแนนเต็ม
คะแนนบางสวน และไมมีคะแนน
การที่นักเรียนไดคะแนนเต็มบางครั้งอาจจะไมใชคําตอบที่ถูกตองสมบูรณตามเนื้อหาวิชาทีเดียว แต
นักเรียนไดแสดงวามีความรูและเขาใจ สามารถสรางคําอธิบายที่สมเหตุสมผล แสดงสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตรที่แสดงออกวาเปนผูรูเรื่องวิทยาศาสตรในระดับของเด็กอายุ 15 ป บางครั้งแมคําตอบอาจจะ
ไมเหมือนกัน ก็อาจมีคะแนนเต็มเทากัน ถานักเรียนสามารถแสดงออกใหเห็นวามีความเขาใจในเรื่องราว
มีการใชเหตุผลไดสอดคลอง สวนคําตอบที่ความถูกตองที่ลดลง ก็จะไดคะแนนบางสวน สวนคําตอบที่
ไมมีคะแนน เปนคําตอบที่ไมไดตอบคําถามที่โจทยตองการ ไมสมเหตุสมผล อาจตอบถูกแตไมมีคําอธิบาย
หรืออธิบายผิด ใหเหตุผลผิด หรือ บางครั้งดูเหมือนคําตอบถูก แตนักเรียนลอกขอความจากตัวคําถาม
มาตอบ พวกนี้จะไมมีคะแนนให
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ในทางปฏิบัติจริงๆ การตรวจใหคะแนน PISA ไมไดใหเปนคะแนน แตใหเปนรหัสคะแนนเปนการตรวจที่
ใชวิธีใหรหัสคําตอบ โดยคูมือการใหรหัสคําตอบจะกําหนดรหัสใหเปนคะแนนเต็ม คะแนนบางสวน หรือ
ไมมีคะแนน และทุกขอจะมีเกณฑการตอบและตัวอยางคําตอบที่จะไดรหัสในแตละกลุม แลวรหัสจะถูก
นําไปเปลี่ยนเปนคะแนนภายหลัง และขอสอบแตละขอก็อาจกําหนดรหัสตางกัน การใหรหัสสําหรับ
คะแนนเต็มหรือคะแนนบางสวนมีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะหการเรียนรูของนักเรียน หรือจุดออน
ที่ครูสามารถใหขอมูลกลับได เพราะบางครั้งนักเรียนอาจไดคะแนนเต็มเหมือนกัน แตใชเหตุผลตางกัน
หรือไมไดคะแนนเหมือนกันแตผิดดวยเหตุผลตางกัน การใชรหัสคะแนนทําใหครูทราบวานักเรียนสวนใหญ
ผิดหรือถูกอยางไร

สรุป
ขอสอบของ PISA ใชทดสอบนักเรียนอายุ 15 ป คําถามในขอสอบ PISA ตลอดจนคําตอบที่ตองการ
มีลักษณะแตกตางจากขอสอบที่นักเรียนเคยชิน เปนตนวาการเลือกตอบเชิงซอน การตอบแบบอิสระ
การตรวจใหคะแนนก็มีวิธีการใหมๆ เปนตนวาคําถามที่ตองการคําตอบอิสระ นักเรียนอาจจะไดคะแนน
เต็มเหมือนกันแมวาคําตอบจะไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลที่ใช การประเมินผลแบบนี้เปนการ
ทดสอบวิธีคิด และใชเหตุผลประกอบคําตอบ ซึ่งจะเปนทักษะที่ตองใชในชีวิตจริงในอนาคต การมีขอสอบ
หลากหลายแบบ และตองการคําตอบที่นักเรียนตองใชความรูและทักษะมากกวาที่เคยทําแบบเดิมๆ
ผลการประเมินจึงสามารถใหขอมูลปอนกลับใหนักเรียนรูวามีจุดออนจุดแข็งอยางไร และสามารถนํามา
ปรับปรุงจุดดอยของตัวเองได
อยางไรก็ตาม ขอสอบแบบนี้เปนสิ่งที่นักเรียนไทยไมคุนเคย นักเรียนจึงทําคะแนนไดต่ํามาก เมื่อเทียบกับ
นักเรียนในหลายประเทศที่นักเรียนเคยถูกฝกใหใชเหตุผล ใชการวิเคราะห และสามารถสรางคําตอบโดย
การเขียนดวยตนเองแทนการเลือกตอบ ควรจะไดรับการฝกฝนใหเคยชินกับการเขียนอธิบาย การใหเหตุผล
การอางอิงหรือใชประจักษพยาน เพราะสิ่งนี้คือทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิตและการอยูในสังคมอยางเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพ
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ปรากฏการณเรือนกระจก
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม
ปรากฏการณเรือนกระจก : เรือ่ งจริง หรือ นวนิยาย?
สิ่งที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับสิง่ มีชวี ิตบนโลกมาจากดวงอาทิตย
ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานทีม่ าถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น
บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ซึง่ จะเกิดขึ้นหากโลกนี้ไมมีอากาศ
พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไวบางสวน
และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับนี้บางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศ
ผลที่เกิดขึ้นคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูนี้
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”
ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพิ่มสูงขึ้นจริง หนังสือพิมพและวารสารตางๆ มัก
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 คือ การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด
นักเรียนคนหนึ่งชื่ออัจฉริยะ สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศของโลก และ ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก
เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมุดดังตอไปนี้

คารบอนไดออกไซดที่ถูก
ปลอยออก (พันลานตันตอป) ↑
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⎯→
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อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศ
ของโลก ( oC)
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อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปนี้วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกที่สูงขึ้น เปนเพราะคารบอนไดออกไซดถูก
ปลอยออกมาสูโลกเพิ่มมากขึ้น

คําถามที่ 1 : ปรากฏการณเรือนกระจก
ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบอางถึงการเพิ่มของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่
ปลอยออกมา(โดยเฉลี่ย) เชน

หรือ

•
•
•
•

ขณะที่มีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดวย
กราฟทั้ง 2 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพราะวากราฟทั้ง 2 เริ่มสูงขึ้นในป ค.ศ. 1910
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการปลอยคารบอนไดออกไซด
ออกมา
• เสนกราฟสูงขึ้นไปดวยกัน
• ทุกๆ อยางเพิ่มขึ้น
• ยิ่งมีการปลอยคารบอนไดออกไซดมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น
ไปดวย

คําตอบอางถึง (โดยทั่วไป) ความสัมพันธในเชิงบวก
ของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา
เชน
[หมายเหตุ : มุงจับคําเฉพาะที่นักเรียนใช เชน
“ความสัมพันธดานบวก” “รูปรางคลายกัน” หรือ
“มีสัดสวนโดยตรง” ถึงแมวาจะไมตรงกับคําตอบที่ใหมา
ขางลาง แตก็แสดงถึงความเขาใจในระดับที่พอจะให
คะแนนได]
• ปริมาณของ CO2 และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเปนสัดสวน
โดยตรง
• ทั้งสองมีรูปทรงคลายกันแสดงวามีความสัมพันธ

ไมมคี ะแนน
คําตอบที่อางถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (โดยเฉลี่ย) หรือการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
• อุณหภูมิสูงขึ้น
• คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
• แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

หรือ

คําตอบที่อางถึงอุณหภูมิและการปลอย
คารบอนไดออกไซด โดยไมมีคําอธิบายธรรมชาติของ
ความสัมพันธใหกระจาง

หรือ

คําตอบอื่นๆ เชน
• คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูงกวาอุณหภูมิของ
โลกโดยเฉลี่ย (คําตอบไมถูกตอง เพราะตอบในเชิงที่วา
ปริมาณของ CO2 ที่ปลอยออกมา และอุณหภูมิกําลังเพิ่ม
สูงขึ้น มากกวาที่จะตอบวาเพิ่มขึ้นทั้งสองอยาง)
• การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดในหลายปที่ผานมา
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น
• วิธีที่เสนกราฟลากสูงขึ้น
• มีการเพิ่มขึ้น

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)

การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
ลักษณะขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
69.32
เกาหลี
63.86
จีน-ฮองกง
75.40
จีน-มาเกา
60.70
65.47
จีน-ไทเป
ไทย
21.74
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คําถามที่ 2 : ปรากฏการณเรือนกระจก
นักศึกษาอีกคนหนึ่งชื่อจินตนา ไมเห็นดวยกับการสรุปของอัจฉริยะ เธอเปรียบเทียบกราฟทั้งสอง
และบอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ
จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

คะแนนบางสวน

อางถึงสวนใดสวนหนึ่งของกราฟที่ไมไดเพิ่มหรือไมไดลดพรอมกัน
และอธิบายคําตอบ
• CO2 ในป 1900-1910 เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิในชวงเวลานั้น
ลดลง
• คารบอนไดออกไซดในป 1980-1983 ลดลงแตอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
• อุณหภูมิในชวงป 1800 (1800-1899) คอนขางคงที่ แตกราฟ
แรกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
• อุณหภูมิระหวางป 1950 ถึงป 1980 ไมเพิ่มแตปริมาณ CO2
เพิ่ม
• อุณหภูมิตั้งแตป 1940 จนกระทั่งถึงป 1975 ไมเปลี่ยนแปลง
แตปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว
• อุณหภูมิในป 1940 สูงกวาในป 1920 มาก เชนเดียวกันกับการ
ปลอยคารบอนไดออกไซด

กลาวถึงชวงเวลาถูกตองแตไมใหคําอธิบาย เชน
• ป 1930 - 1933
• กอนป 1910

กลาวถึงปใดปหนึง่ เทานั้น ไมใชชวงเวลาและให
คําอธิบายที่ยอมรับได
• การปลอย CO2 ในป 1980 ลดลง แตอุณหภูมิยังคง
เพิ่มขึ้น

ยกตัวอยางที่ไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ แต
กลาวถึงชวงเวลาผิด ควรมีสิ่งบอกถึงความผิดพลาด

เชน ทําเครื่องหมายในกราฟที่แสดงพื้นที่คําตอบที่
ถูกตอง แตความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่แปลความหมาย
ออกมาเปนขอความ
• อุณหภูมิระหวางป 1950 และป 1960 ลดลง และ
ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาเพิ่มขึ้น

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

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

กลาวถึงความแตกตางของกราฟทัง้ สอง โดยไมกลาวถึง
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
• ที่ตําแหนงเดียวกันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแมวาการปลอย
CO2 จะลดลง
• การปลอย CO2 ในชวงแรกมีปริมาณเล็กนอย แต
อยางไรก็ตามอุณหภูมิก็ยังสูง
• ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นในกราฟที่ 1 เรื่อยๆ กราฟที่ 2
ไมเพิ่มยังคงเทาเดิม [หมายเหตุ: มันคงที่ “โดยภาพรวม”]
• เพราะอุณหภูมิในตอนเริ่มตนยังคงสูง ในชวงที่
ปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามากๆ

กลาวถึงความผิดปกติของกราฟใดกราฟหนึ่ง
• ในชวงประมาณป 1910 ที่อุณหภูมิลดลง และเปนอยู
อยางนั้นระยะเวลาหนึ่ง
• ในกราฟที่ 2 อุณหภูมิของบรรยากาศของโลกกอน
ป 1910 ลดลง

บงชี้ถึงกราฟที่แตกตางกัน แตใหคําอธิบายไมดี

• ความรอนในชวงป 1940-1950 สูงมาก แตปริมาณ
คารบอนไดออกไซดต่ํามาก

ใหคําอธิบายไมดี แตบง ชี้ความแตกตางอยางเดนชัด

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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คําถามที่ 3 : ปรากฏการณเรือนกระจก
อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงขึ้น เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด แตจนิ ตนาคิดวาการสรุปของอัจฉริยะไมมีขอ มูลพอ
เธอบอกวา “กอนที่จะยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอืน่ ๆ ที่อาจมีผลตอ
ปรากฏการณเรือนกระจกตองมีคาคงที”่
จงบอกปจจัยที่จนิ ตนากลาวถึงมา 1 อยาง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพลังงาน/การแผรังสีที่มาจาก
ดวงอาทิตย
• ดวงอาทิตยอาจจะรอนขึ้น และอาจเปนไปไดที่โลกกําลัง
เปลี่ยนแปลงตําแหนง
• พลังงานสะทอนกลับจากโลก [สันนิษฐานวา “โลก” นักเรียน
หมายถึง “พื้นดิน”]

หรือ

อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางธรรมชาติหรือ
มลภาวะที่อาจเกีย่ วของ
• ไอน้ําในอากาศ
• เมฆ
• เหตุการณ เชน ภูเขาไฟระเบิด
• มลภาวะทางอากาศ (กาซ, เชื้อเพลิง)
• ปริมาณของกาซจากไอเสีย
• CFC
• จํานวนรถยนต
• โอโซน (ที่เปนองคประกอบของอากาศ)
[หมายเหตุ: กรณีที่อางถึงการทําลายโอโซน/ชองโอโซน ไมไดคะแนน]

ไมมคี ะแนน
บอกถึงสาเหตุที่ทาํ ใหความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น
• การทําลายปาดิบฝน
• ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่
ถูกปลอยออกมา
• เชื้อเพลิงจากฟอสซิล

อางถึงปจจัยกวางๆ ทีไ่ มเฉพาะเจาะจง

ปจจัยอื่นๆ ที่ไมถกู ตองหรือคําตอบอื่นๆ

• ปุย
• สเปรย
• สภาพของดินฟาอากาศที่เปนมา

• ปริมาณของออกซิเจน
• ไนโตรเจน
• รอยรั่วในชั้นโอโซนมีขนาดใหญขึ้น

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
17.59
เกาหลี
18.27
จีน-ฮองกง
30.75
จีน-มาเกา
21.46
29.07
จีน-ไทเป
ไทย
11.14
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โคลนนิง่
จงอานบทความจากหนังสือพิมพ แลวตอบคําถาม
เครือ่ งทําสําเนาสิ่งมีชวี ติ

5

10

ถามีการเลือกยอดสัตวแหงป พ.ศ. 2540 ดอลลี
เขาแยกเอานิวเคลียสออก แลวก็ปลูกถายนิวเคลียสนี้
จะตองไดรับตําแหนงนี้อยางแนนอน ดอลลีเปนแกะ
ลงไปในเซลลไขของแกะตัวเมียอีกตัวหนึง่ (แกะตัวที่ 2)
สัญชาติสกอตที่เห็นในรูปขางลางนี้ แตดอลลีไมใช 15 ที่แยกเอาสิ่งที่อาจเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของแกะ
แกะธรรมดา ดอลลี่เปนสําเนา (Clone) ของแกะ
ตัวที่ 2 ออกแลว จากนั้นจึงนําไขจากแกะตัวที่ 2 นี้
อีกตัวหนึ่ง การโคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึง การ
ไปปลูกถายลงในแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 3)
ทําสําเนาจากตนฉบับ นักวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ
แกะตัวที่ 3 ตั้งทองและคลอดลูกออกมาเปนดอลลี
ในการสรางแกะ (ดอลลี) ใหเหมือนกับแกะที่เปน
ตนฉบับทุกอยาง
นักวิทยาศาสตรบางคนคิดวา ภายใน 2-3 ปนี้
20 เปนไปไดที่จะมีการโคลนนิ่งมนุษย แตรัฐบาลหลาย
นักวิทยาศาสตรชาวสกอตชื่อ เอียน วิลมุต
ประเทศไดตัดสินใจออกกฎหมายหามการทําโคลนนิง่
มนุษยแลว
เปนคนออกแบบเครื่องทําสําเนาแกะ เขานํา
ชิ้นสวนเล็กๆ จากตอมน้ํานมของแกะตัวเมียที่
โตเต็มที่แลว (แกะตัวที่ 1) จากชิ้นสวนเล็กๆ นี้

คําถามที่ 1 : โคลนนิ่ง
ดอลลีเหมือนกับแกะตัวใด
1. แกะตัวที่ 1
2. แกะตัวที่ 2
3. แกะตัวที่ 3
4. พอของดอลลี

คะแนนเต็ม (ระดับ 4)
ขอ 1. แกะตัวที่ 1

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
ความรู : การควบคุมพันธุกรรม
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
71.66
เกาหลี
68.19
จีน-ฮองกง
71.66
จีน-มาเกา
69.13
ไทย
39.27

29

คําถามที่ 2 : โคลนนิ่ง
ในบทความบรรทัดที่ 11 ที่กลาวถึงชิ้นสวนของตอมน้ํานมที่ใช วาเปน “ชิน้ สวนเล็กๆ”
จากการอานเรื่องทั้งหมด นักเรียนคิดวา “ชิ้นสวนเล็กๆ” นั้น หมายถึงอะไร
1. เซลล
2. ยีน
คะแนนเต็ม
ขอ 1. เซลล
3. นิวเคลียสของเซลล
4. โครโมโซมขอ
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
ความรู : รูปแบบและหนาที่
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
ตอบถูกทั้งสองขอ: เปน ไมเปน ตามลําดับ

คําถามที่ 3 : โคลนนิ่ง

ไมมีคะแนน
ในประโยคสุดทายของบทความกลาววา รัฐบาลหลายประเทศ
คําตอบอื่นๆ
ไดตัดสินใจออกกฎหมายหามการโคลนนิ่งมนุษยแลว
ในตารางขางลางคือเหตุผลสองประการทีอ่ าจเปนไปไดของการตัดสินใจนี้

เหตุผลเหลานั้น เปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “เปน” หรือ “ไมเปน” ในแตละขอ
เหตุผล

เปนวิทยาศาสตรหรือไม

มนุษยจากการโคลนนิ่งอาจติดโรคตาง ๆ ไดงายกวามนุษยธรรมดา

เปน / ไมเปน

มนุษยไมควรแยงบทบาทของพระเจาผูสรางสิ่งมีชีวิต

เปน / ไมเปน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : เขาใจการสํารวจตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตร
ความรู : การควบคุมพันธุกรรม
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
65.27
เกาหลี
51.22
จีน-ฮองกง
51.75
จีน-มาเกา
48.37
ไทย
60.64
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กลางวัน
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม
กลางวัน ของวันที่ 22 มิถนุ ายน 2545
วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด

จะขึ้นในเวลา5:55 น. และจะตกในเวลา 20:42 น.
ทําใหมีกลางวัน 14 ชั่วโมง กับ 47 นาที

ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ
ขึ้นเวลา 7:36 น. และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ชั่วโมง กับ 32 นาที

ประธานของสมาคมดาราศาสตร นาย เปอรรี วลาโฮ
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ และ
ซีกโลกใตนั้น เกี่ยวของกับการทีโ่ ลกเอียง 23 องศา

เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทางซีก
โลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่ง
ดวงอาทิตย
*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร

คําถามที่ 1 : กลางวัน
ขอใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก
1.
2.
3.
4.

โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง
ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง
แกนของโลกเอียง
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

คะแนนเต็ม (ระดับ 4)
ขอ 1 โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
แนวเรือ่ ง : โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิง่ แวดลอม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
56.48
เกาหลี
63.12
จีน-ฮองกง
43.65
จีน-มาเกา
39.93
ไทย
31.51
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31

รูปขางลางนี้ แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก

แสงจาก
ดวงอาทิตย

โลก
รูป: ลําแสงจากดวงอาทิตย

คําถามที่ 2 : กลางวัน
สมมุติวาเปนวันที่มีกลางวันสั้นทีส่ ุดในเมลเบอรน
จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป
พรอมเขียนชื่อกํากับคําตอบวาเปนสวนใดดวย

สิ่งสําคัญในการใหคะแนนขอนี้มีดังนี้
1. วาดแกนของโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10๐ ถึง 45๐ จากแนวตั้ง ดังรูป

10๐ 23๐

ชวงแกนของโลกทีไ่ ดคะแนน

45๐

ไมไดคะแนน ถาอยูนอกชวง 10๐ ถึง 45๐

2. บอกซีกโลกเหนือและซีกโลกใต หรือบอกแคอยางใดอยางหนึ่งก็ได
3. ใหคะแนนวาดเสนศูนยสูตรเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10๐ ถึง 45๐ เหนือแกนนอน ดังรูป
อาจวาดเสนศูนยสูตรใหเปนวงรีหรือเสนตรงก็ได

ชวงเสนศูนยสูตรทีไ่ ดคะแนน

45๐
23๐
10๐

ไมไดคะแนน ถาวาดแลวอยูนอกชวง 10๐ - 45๐ จากแกนนอน
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คะแนนเต็ม

A

แผนผังพรอมเสนศูนยสูตรของโลกที่เอียงเขาหาดวงอาทิตยทํามุม
ระหวาง 10๐ และ 45๐ และแกนโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตยใน
ระดับแนวขนาน 10๐ และ 45๐ จากแนวตั้ง และเขียนซีกโลก
เหนือและ/หรือซีกโลกใตถูกตอง (หรือใชสัญลักษณอื่นที่มี
ความหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่ง)

เสนศูนยสูตร

คะแนนบางสวน
แกนของโลกทีเ่ อียงทํามุมระหวาง 10๐ และ 45๐ โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือใชสัญลักษณอื่นที่มี
ความหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่งก็ได) แตมุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงไมไดอยูระหวาง 10๐ และ 45๐
หรือไมเขียนเสนศูนยสูตร
แกนโลก

แกนโลก

แกนโลก

เสนศูนยสตู ร
เสนศูนยสตู ร

หรือ

เสนศูนยสูตรเอียงทํามุมระหวาง 10๐ และ 45๐ โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือมีเพียงหนึง่ สัญลักษณ,
ความหมายนัยอื่น) แตมุมของแกนโลกไมไดเอียงทํามุมระหวาง 10๐ และ 45๐ หรือไมเขียนแกนโลก
แกนโลก

แกนโลก
เสนศูนยสตู ร

เสนศูนยสตู ร

หรือ

o

o

มุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงทํามุมระหวาง 10 และ 45 และแกน
โลกเอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o แตซีกโลกเหนือและใต
ไมไดทําสัญลักษณอยางถูกตองไว (ไมไดทําสัญลักษณไวที่ ซีกใด
ซีกหนึ่ง, ความหมายนัยอื่นหรือไมไดบอกสัญลักษณทั้งสองซีก)

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

แกนโลก

เสนศูนยสตู ร

แกนโลก

เสนศูนยสตู ร
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ไมมคี ะแนน
ทําสัญลักษณแสดงซีกโลกเหนือและใตถูกตอง (แมจะเพียง หรือ เขียนเสนศูนยสูตรเอียงระหวาง 10๐ และ 45๐ เพียง
ซีกเดียว, อีกซีกรูไดโดยนัย) เพียงอยางเดียวเทานั้น
สวนเดียวเทานั้นที่ถูกตอง

เสนศูนยสตู ร
หรือ

เขียนเสนแกนของโลกเอียงระหวาง 10๐ และ 45๐
ถูกตองเพียงอยางเดียว

หรือ

ไมมีสวนใดเลยที่ถูกตอง หรือคําตอบอื่นๆ

แกนโลก

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
ลักษณะของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
37.87
เกาหลี
23.16
จีน-ฮองกง
22.36
จีน-มาเกา
22.71
ไทย
5.90
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บันทึกของแซมเมลไวส
บทความที่ 1
กรกฎาคม 1846 สัปดาหหนาขาพเจาจะไปรับตําแหนง แพทยสูตินารีในหอ
ผูปวยที่1 ของคลินิกผดุงครรภในโรงพยาบาลกรุงเวียนนา ขาพเจารูสึกตกใจ
เมื่อไดทราบเปอรเซ็นตของคนไขที่ตายในคลินิกนี้ ในเดือนนีม้ ีแมไมนอยกวา
36 ราย จาก 208 ราย ตายที่นี่ ทั้งหมดตายจากการเปนไขหลังคลอดแสดง
วาการใหกําเนิดบุตรมีอันตรายเทากับการเปนโรคปอดบวมขั้นรายแรง

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

จํานวนคนที่ตายตอคนไขคลอด 100 คน
จํานวนคนตาย
15

• ห
อ

10

(ดูแผนภาพประกอบ)
5

• ห
อ
1841 1842 1843 1844 1845 1846 ป ค.ศ.

แผนภาพ
แพทยซึ่งรวมทั้ง แซมเมลไวส รูสกึ มืดมนเกี่ยวกับสาเหตุของโรคไขหลังคลอด แซมเมลไวสบันทึกตอไปอีกวา

“ธันวาคม 1846 ทําไมผูหญิงจํานวนมากมายตองตายดวยไขชนิดนี้หลังการ
คลอดลูกที่ไมมีปญหาอะไร นับเปนศตวรรษมาแลวที่วิทยาศาสตรบอกเราวา
มีโรคระบาดที่มองไมเห็นฆามารดาเหลานี้ สาเหตุอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ อิทธิพลจากนอกโลก หรือภายในโลก คือแผนดินไหว”
ในปจจุบันนี้มีคนไมมากนักที่เชื่อวาอิทธิพลนอกโลก หรือ แผนดินไหวจะเปนสาเหตุที่เปนไปไดของการเกิดไข แตในสมัยที่
แซมเมลไวสมีชีวิตอยู มีคนจํานวนมาก แมแตนักวิทยาศาสตรก็มีความเชื่อดังกลาว ปจจุบันเรารูวามันตองเกี่ยวกับความสะอาด
แซมเมลไวส ทราบวาโรคไขหลังคลอดนี้ ไมนาจะมีสาเหตุมาจากอํานาจนอกโลกหรือแผนดินไหว เขาชี้ใหเห็นขอมูลที่เก็บ
รวบรวมได (ดูแผนภาพ) เพื่อโนมนาวเพื่อนรวมงานใหเห็นดวย

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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คําถามที่ 1 : บันทึกของแซมเมลไวส
สมมุติวานักเรียนเปนแซมเมลไวส จงบอกเหตุผล (ใชขอมูลที่แซมเมลไวสรวบรวมไดเปนฐานการคิด)
วาทําไมไขหลังคลอดจึงไมนา จะเกิดจากการเกิดแผนดินไหว
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่แสดงถึงความแตกตางของจํานวนผูเสียชีวิตระหวางหอผูปวยทั้งสอง (ตอคนไขที่ปวยจากการคลอด 100 คน)
• เนื่องจากขอเท็จจริงที่วา หอผูปวย 1 มีอัตราการตายของผูปวยสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับหอผูปวย 2 เห็นไดอยางชัดเจนวา
ไมเกี่ยวกับแผนดินไหวเลย
• ผูปวยในหอผูปวย 2 ตายไมเทากับในหอผูปวย 1 ดังนั้น แผนดินไหวไมสามารถเกิดโดยไมกอใหเกิดจํานวนผูตายที่เทากันในแตละ
หอผูปวย
• เพราะหอผูปวย 2 มีจํานวนผูตายไมสูงเทากับหอผูปวย1 บางทีอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับหอผูปวย 1
• มีแนวโนมวาแผนดินไหวจะไมใชสาเหตุของการเกิดไขเนื่องจากอัตราการตายของหอผูปวยทั้งสองมีความแตกตางกันมาก

คะแนนบางสวน
คําตอบที่แสดงถึงขอเท็จจริงวาแผนดิน
ไหวไมไดเกิดขึ้นบอย เชน

หรือ คําตอบที่อางถึงขอเท็จจริงวา

• มีแนวโนมวาอาจไมใชสาเหตุจาก
แผนดินไหว เพราะแผนดินไหวไมได
เกิดตลอดเวลา

แผนดินไหวมีผลกับผูคนที่อยู
นอกหอผูปวยเชนกัน เชน

หรือ คําตอบที่อางถึงความคิดวาเมื่อ

• ถาแผนดินไหวเปนสาเหตุ ผูหญิงที่
อยูนอกโรงพยาบาลควรเปนไข
เชนเดียวกัน
• ถาแผนดินไหวเปนสาเหตุ ทั่วโลกจะ
เกิดไขทุกครั้งที่เกิดแผนดินไหว

เกิดแผนดินไหวผูชายไมไดเปน
ไข เชน

• ถามีผูชายอยูในโรงพยาบาลและมี
แผนดินไหวเกิดขึ้นเขาก็ไมไดเปนไข
ดังนั้นแผนดินไหวไมสามารถเปน
สาเหตุได

ไมมคี ะแนน
คําตอบที่บอกวาแผนดินไหวไมสามารถเปนสาเหตุของไข
(เทานั้น) เชน

หรือ

• แผนดินไหวไมมีอิทธิพลตอคนหรือทําใหเขาปวย
• การสัน่ สะเทือนเพียงเล็กนอยไมเปนอันตราย

• แผนดินไหวไมไดทําใหกาซพิษรั่วออกมา มันเกิดจากแผน
เปลือกโลกมวนและเลื่อนตัวเขาหากัน
• เพราะวามันไมมีผลตอกันและเปนเพียงความเชื่อที่ผิด
• แผนดินไหวไมมีผลใดๆตอคนทอง เหตุผลเพราะหมอยังมี
ความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ

คําตอบที่รวมทัง้ ขอ (1) และ (2) เชน

หรือ

หรือ

• ผูหญิงมากมายที่ตายหลังจากการคลอดไมมีปญหาไข
ปญหาไขมีแนวโนมวาไมไดเกิดจากแผนดินไหว
วิทยาศาสตรบอกเราวาโรคระบาดที่มองไมเห็นเปนสิ่ง
ที่ฆาผูหญิงเหลานั้น
• สาเหตุของการตายเกิดจากแบคทีเรียและแผนดินไหวไมมีผล
กับมัน
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คําตอบที่บอกวาไขตองเกิดจากสาเหตุอื่น (ไมวา
สาเหตุจะถูกหรือผิด) เชน

คําตอบผิดอื่นๆ
• ฉันคิดวามันตองเปนแผนดินไหวครั้งใหญที่มี
แรงสั่นสะเทือนมาก
• ในป 1843 การตายลดลงในหอผูปวย 1 และหอผูปวย 2
ก็ลดลงเชนกัน เพราะไมมีแผนดินไหวเกิดในชวงนั้นแตยังมี
ไขเกิดขึ้น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สรางขอสรุปหรือประเมินขอสรุป
ความรู : ชีววิทยามนุษย
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

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

บันทึกของแซมเมลไวส บทความที่ 2
สวนหนึ่งของการวิจัยในโรงพยาบาล คือ การผาศพ รางของผูตายจะถูกผาออกเพื่อหาสาเหตุ
ของการตาย แซมเมลไวส บันทึกวานักศึกษาแพทยที่ทํางานในหอผูปวย1 ปกติจะมีสวนรวมใน
การผาศพหญิงซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันกอน และกอนที่พวกเขาจะตรวจรางกายหญิงที่เพิ่งจะให
กําเนิดลูก พวกเขาไมไดใหความสนใจมากนักกับการทําความสะอาดรางกายตนเองหลังจาก
การผาศพ บางคนยังรูสึกภูมิใจเสียดวยซ้ําที่มีกลิ่นทําใหคนอื่นรูวาเขาไดทํางานเกี่ยวกับความ
ตายมา เพราะวานี่แสดงวาพวกเขาทํางานอยางขยันขันแข็ง
เพื่อนของแซมเมลไวส คนหนึ่งตายหลังจากทํามีดบาดตัวเองในระหวางการผาศพ และจากการ
ผาศพของเพื่อนคนนั้นพบวา เขามีอาการเหมือนกับหญิงที่ตายเนื่องจากการเปนไขหลังคลอดจึง
ทําใหแซมเมลไวสเกิดความคิดใหมขึ้นอยางหนึ่ง
คําถามที่ 2 : บันทึกของแซมเมลไวส
ความคิดใหมของแซมเมลไวส คือ จะตองมีอะไรเกี่ยวกับการตายของผูหญิงในคลินิกผดุงครรภ
ที่มีเปอรเซ็นตสูง และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย ความคิดนีน้ าจะเปนอะไร
1.
2.
3.
4.

การใหนักศึกษาทําความสะอาดตัวเองหลังการผาศพ นาจะทําใหโรคไขหลังคลอดลดลง
นักศึกษาไมควรมีสวนรวมในการผาศพ เพราะเขาอาจทํามีดบาดตนเอง
นักศึกษามีกลิ่นเพราะไมทาํ ความสะอาดตนเอง หลังจากการผาศพ
นักศึกษาตองการแสดงวาตนเปนคนขยัน ซึ่งทําใหเขาขาดความระมัดระวัง
เมื่อมาตรวจรางกายคนไขหญิง
คะแนนเต็ม
ขอ 1. การใหนักศึกษาทําความสะอาด
ตัวเองหลังการผาศพ นาจะทําให
โรคไขหลังคลอดลดลง

ไมมีคะแนน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : รูจักปญหาหรือคําถามที่สามารถ
สํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร
แนวเรือ่ ง : ชีววิทยามนุษย
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
70.10
เกาหลี
81.50
จีน-ฮองกง
65.30
ไทย
49.00
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คําถามที่ 3 : บันทึกของแซมเมลไวส
แซมเมลไวสประสบผลสําเร็จในการพยายามลดการตายเนื่องจากการเปนไขหลังคลอด
แตในปจจุบนั โรคนี้ก็ยังยากที่จะกําจัดใหหมดไป ไขที่รักษายากยังเปนปญหาของโรงพยาบาล
มาตรการหลายอยางถูกนํามาใชควบคุมปญหานี้ ตัวอยางหนึ่งของมาตรการคือการซักผาปู
เตียงที่อุณหภูมสิ ูง
จงอธิบายวาทําไมการใชอุณหภูมสิ ูง (ขณะซักผาปูเตียง) จึงชวยลดความเสี่ยงที่คนไขจะติดเชื้อ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่อางถึงแบคทีเรียถูกฆา เชน
•
•
•
•

หรือ

เพราะการใหความรอนอาจทําใหแบคทีเรียสวนใหญตาย
แบคทีเรียไมสามารถทนอุณหภูมิสูงได
แบคทีเรียจะไหมโดยอุณหภูมิที่สูง
แบคทีเรียจะถูกทําใหสุก ( คําวา “สุก” หรือ “ไหม” อาจไม
ถูกตองในทางวิทยาศาสตร แตใหนับเปนถูกตามความเขาใจ
ของนักเรียน)

• จุลชีพ เชื้อโรค หรือไวรัสแบคทีเรียจะถูกกําจัดไป
• จํานวนของแบคทีเรียจะลดลง
• คุณลางแบคทีเรียออกไปที่อุณหภูมิสูง

หรือ

คําตอบที่อางถึงการฆาจุลชีพ เชื้อโรคหรือไวรัส เชน

หรือ

• เพราะความรอนที่สูงฆาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กอใหเกิดโรค
• มันรอนเกินไปสําหรับเชื้อโรคที่จะดํารงชีวิต

คําตอบที่อางถึงการกําจัดแบคทีเรียออกไป
(ไมไดฆา) เชน

คําตอบที่อางถึงการกําจัด จุลชีพ เชื้อโรค หรือไวรัส
(ไมไดฆา) เชน

• เพราะคุณจะไมมีเชื้อโรคอยูบนรางกาย

หรือ

คําตอบที่อางถึงการฆาเชื้อของผาปูเตียง เชน
• ผาปูเตียงจะไดรับการฆาเชื้อ

ไมมคี ะแนน
คําตอบที่อางถึงการฆาโรค เชน

หรือ

• เพราะน้ําที่รอนจะฆาโรคใดๆ ที่อยูบนผาปูเตียง
• อุณหภูมิที่สูงจะกําจัดไขสวนใหญบนผาปูเตียง มีโอกาส
เหลืออยูนอย

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร
แนวเรือ่ ง : ชีววิทยามนุษย
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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คําตอบผิดอื่นๆ
• ดังนั้นเขาจะไมปวยเปนไขหวัด
• เมื่อคุณลางบางสิ่งมันจะชะลางเชื้อโรคออกไปดวย

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
77.90
เกาหลี
79.80
จีน-ฮองกง
81.80
ไทย
56.30

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 4 : บันทึกของแซมเมลไวส
โรคหลายชนิดสามารถรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ แตความสําเร็จของยาปฏิชีวนะบางตัวใน
การรักษาไขหลังคลอดยังคงริบหรี่ในปจจุบัน อะไรคือเหตุผลของเรื่องนี้
1.
2.
3.
4.

หลังจากการผลิตแตละครั้ง ยาปฏิชีวนะจะลดประสิทธิภาพในการรักษาลงเรื่อยๆ
แบคทีเรียเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะเหลานี้สามารถชวยตอตานไขหลังคลอดแตไมสามารถตอตานโรคอืน่ ๆ
ความตองการยาปฏิชวี นะลดลงเพราะการสาธารณสุขดีขนึ้ มากในปจจุบัน

คะแนนเต็ม
ขอ 2. แบคทีเรียเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ

ไมมีคะแนน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ

คําตอบอื่นๆ

สมรรถนะ : แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร
แนวเรือ่ ง : ชีววิทยามนุษย
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
70.60
เกาหลี
66.70
จีน-ฮองกง
76.00
ไทย
34.30
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เสือ้ ผา
จงอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม
บทความเกี่ยวกับเสือ้ ผา
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหนึ่ง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพื่อที่จะชวยใหเด็กพิการ
สามารถสื่อสารดวย “คําพูด” ได เด็กที่ใสเสื้อกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได
ซึ่งเชื่อมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง จะสามารถทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่เขาตองการ
สื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทานั้น
วัสดุนี้ทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถ
นําไฟฟาได เมื่อมีแรงกดลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไป
แปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอานไดวาสวนใดของผาถูกแตะแลวก็จะไปทําให
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูทํางาน เครื่องมือดังกลาวมีขนาดไมเกินกวากลอง
ไมขีด 2 กลองเทานั้น
“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยนี้
ใหกลมกลืนเขาไปในลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตร
ทานหนึ่งกลาว
ผานี้สามารถซัก บิด หรือหุมหอสิ่งตางๆ โดยไมเกิดความเสียหายและนักวิทยาศาสตร
ยังกลาวดวยวา ผานี้สามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

คําถามที่ 1 : เสือ้ ผา
คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ได” หรือ “ไมได” ในแตละขอ
ผา สามารถ

สามารถทดสอบในหอง
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร

ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ได / ไมได

คะแนนเต็ม (ระดับ 4)
ถูกทั้งสี่ขอ: ได ได ได ไมได
ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
52.26
เกาหลี
48.76
จีน-ฮองกง
62.77
จีน-มาเกา
47.73
50.80
จีน-ไทเป
ไทย
24.36
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คําถามที่ 2 : เสือ้ ผา
เครื่องมือชนิดใดในหองปฏิบัติการ ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอขึน้ นําไฟฟาได
1.
2.
3.
4.

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

คะแนนเต็ม
ขอ 1. โวลตมิเตอร (Voltmeter)

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
81.05
เกาหลี
88.25
จีน-ฮองกง
91.96
จีน-มาเกา
88.53
94.24
จีน-ไทเป
ไทย
40.42
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โอโซน
ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของบทความซึ่งเกี่ยวกับชั้นโอโซน
บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก
แตโชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนชาติ กําลังทําอันตรายตอทรัพยากร
สวนรวมนี้ ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก
โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งไมเหมือนกับโมเลกุลของออกซิเจนที่
ประกอบดวยออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ใน
ทุกๆ หนึ่งลานโมเลกุลของอากาศ อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปอง
สิ่งมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปองหรือทํารายสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูในชั้นโทรโปสเฟยร (สูงขึ้นไปจากผิวโลกจนถึง 10 กม.) เปนโอโซน
“เสีย” ที่สามารถทําลายเยื่อปอด และทําลายพืชได แตโอโซนประมาณ 90% จะอยูในบรรยากาศ
ชั้นสตราโทรเฟยร (ระหวาง 10 ถึง 40 กม. เหนือผิวโลก) เปนโอโซน “ดี” ซึ่งเลนบทบาทเปน
ผูคุมครอง โดยทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนอันตราย (UV-B) ที่แผมาจากดวงอาทิตย
หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตรา
ไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึ้น ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517 มีการ
ตั้งสมมุติฐานวา สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) อาจเปนสาเหตุนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2540
การประเมินความสัมพันธของสาเหตุ-ผลที่เกิดขึ้น ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปน
สาเหตุ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ผูแทนจากทั่วโลกไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล
(แคนาดา) และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs อยางเขมงวด
ในบทความ ไมไดบอกถึงวิธีการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมีโอโซน
บางสวนเกิดขึ้นใหม และมีบางสวนหายไป วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตนู ตอไปนี้

สมมุติวาเพือ่ นของนักเรียนพยายามจะทําความเขาใจกับการตูนนี้ แตเขาไมเคยไดเรียนวิทยาศาสตร
และไมเขาใจวาผูเขียนการตูนกําลังอธิบายอะไร เขารูวาในบรรยากาศไมมีเจาตัวเล็กๆ แตสงสัยวา
เจาตัวเล็กๆ ในภาพแทนอะไร เครื่องหมาย O2 และ O3 หมายถึงอะไร และการตูนนีแ้ สดง
กระบวนการอะไร เพื่อนตองการคําอธิบายจากนักเรียน โดยสมมติวาเขาทราบแลววา
• O เปนสัญลักษณแทนออกซิเจน
• อะตอม และโมเลกุลคืออะไร
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คําถามที่ 1 : โอโซน
จงเขียนคําบรรยายภาพของการตูนสําหรับเพือ่ น
ในคําบรรยาย ใหใชคําวา อะตอม และโมเลกุล ในทํานองเดียวกับที่ใชในบรรทัดที่ 4 และ 5
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

เกณฑพจิ ารณาคะแนนเต็ม
ใหพิจารณาคําตอบตามเกณฑทั้ง 3 ขอ ตอไปนี้:
เกณฑแรก: โมเลกุลของออกซิเจนหรือออกซิเจนบางโมเลกุล (แตละโมเลกุลประกอบดวยอะตอมของออกซิเจน
2 อะตอม) ถูกแบงเปนอะตอมของออกซิเจน (รูป 1)
เกณฑทสี่ อง: การแบงตัว (ของโมเลกุลของออกซิเจน) เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของแสงอาทิตย (รูป 1)
เกณฑทสี่ าม: อะตอมของออกซิเจนรวมกับโมเลกุลของออกซิเจนอืน่ ๆ กลายเปนโมเลกุลของโอโซน (รูป 2 และ 3)

ขอสังเกตในแตละเกณฑทงั้ 3 ขอ:
เกณฑที่ 1
• การแบงตัวควรอธิบายโดยใชคําที่ถูกตอง (ดูบรรทัดที่ 4 และ 5) คือ O (หนึ่งอะตอมหรือหลายอะตอม) และ O2
(หนึ่งโมเลกุลหรือหลายโมเลกุล)
• ถา O และ/หรือ O2 ถูกอธิบายวาเปนเพียงแค “อนุภาค” หรือ “สวนที่มีขนาดเล็ก” เกณฑนี้จะไมไดคะแนน
เกณฑที่ 2
• อิทธิพลของดวงอาทิตยมีความสัมพันธตอการแบงตัวของ O2 (หนึ่งโมเลกุลของออกซิเจนหรือหลายโมเลกุลของ
ออกซิเจน)
• ถาอิทธิพลของดวงอาทิตยสัมพันธตอการสรางโมเลกุลของโอโซนจากอะตอมของออกซิเจนและโมเลกุลของออกซิเจน
(รูป 2 และ 3) สวนนี้จะไมไดคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ 1 และ 2 ตามตัวอยาง อาจอยูใน 1 ประโยค
เกณฑที่ 3
• เกณฑนี้ควรไดคะแนนสวนหนึ่ง ถาคําตอบมีการอธิบายถึงการรวมตัวของ O กับ O2 ถามีการอธิบายการสราง O3
จากการรวมกันของ O (3, แยกกัน) อะตอมของออกซิเจน เกณฑนี้จะไมไดคะแนน
• ถาไมไดอธิบายวา O3 เปนโมเลกุลเดี่ยวหรือหลายโมเลกุล แตยกตัวอยางเปน “กลุมอะตอมกลุมหนึ่ง” ลักษณะนี้ถือ
วายอมใหไดคะแนน

ตัวอยางคะแนนเต็ม
• เมื่อดวงอาทิตยสองแสงบนโมเลกุล O2 อะตอม 2 อะตอมจะแยกจากกัน อะตอม O ทั้ง 2 จะมองหาโมเลกุล O2 ตัวอื่นเพื่อรวมตัว
เมื่อ O1 และ O2 รวมตัวเปน O3 ซึ่งกลายเปนโอโซน
• ภาพแสดงใหเห็นการสรางโอโซน ถาโมเลกุลออกซิเจนไดรับผลกระทบจากดวงอาทิตย แลวถูกแบงเปน 2 อะตอม อะตอมที่ถูก
แบงตัวนี้จะหาโมเลกุล 1 ตัวเพื่อเชื่อมกัน มันจะเรียงกันจากโมเลกุล O2 เปน O3 หนึ่งโมเลกุล ซึ่ง 3 อะตอมรวมตัวเขาดวยกัน
เปน O3 ในรูปโอโซน
• รูปรางเล็กๆ ของ O หรืออะตอมของออกซิเจน เมื่ออะตอม 2 อะตอมรวมกันกลายเปน O2 หรือโมเลกุลของออกซิเจน ดวงอาทิตย
ทําใหโมเลกุลนี้แยกออกเปนออกซิเจนอีกครั้ง อะตอม O2 ก็จับกับโมเลกุล O2 ทําใหเกิด O3 ซึ่งก็คือโอโซน [หมายเหตุ: คําตอบนี้ถือวา

ถูกตอง นี่เปนเพียงความผิดพลาดของการเขียน (“อะตอม O2” หลังจากที่กลาวถึงอะตอมของออกซิเจนไวกอนหนานี้)]
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คะแนนบางสวน
กรณีที่เกณฑที่ 1 และ 2 เทานั้นทีถ่ ูกตอง

• ดวงอาทิตยแยกโมเลกุลออกซิเจนเปนอะตอมเดี่ยว อะตอมเดี่ยวนี้รวมกลุมกัน กลุมอะตอมเกิดจากการรวมตัวของ 3 อะตอมเขา
ดวยกัน

กรณีที่เกณฑที่ 1 และ 3 เทานั้นทีถ่ ูกตอง
• สมาชิกของอะตอมเล็กๆ หมายถึงออกซิเจน 1 อะตอม O คืออะตอมออกซิเจน 1 อะตอม O2 คือโมเลกุลของออกซิเจน และ O3
คือกลุมของอะตอมรวมตัวเขาดวยกัน กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวาอะตอมของออกซิเจน 1 คู (O2 ) ถูกแบง และในแตละอะตอม
ก็เขาไปรวมกับคูอื่น 2 คู เปนกลุมอะตอม 3 อะตอม 2 กลุม (O3)
• สมาชิกของอะตอมออกซิเจนเล็กๆ นี้ O2 หมายถึงโมเลกุลของออกซิเจน 1 โมเลกุล (เหมือนสมาชิกตัวเล็กๆ 1 คูจบั มือกัน) และ
O3 หมายถึงอะตอมออกซิเจน 3 อะตอม อะตอมออกซิเจน 2 อะตอมของ 1 คู แตกออกจากกัน และแตละอะตอมก็รวมเขากับ
อะตอมคูอื่นและแยกออกมาจาก 3 คู โมเลกุลของออกซิเจน 3 โมเลกุล จํานวน 2 กลุม จัดอยูเปนรูป O3

กรณีที่เกณฑที่ 2 และ 3 เทานั้นทีถ่ ูกตอง
• ออกซิเจนถูกรังสีของดวงอาทิตย ทําใหแบงครึ่ง ทั้ง 2 สวนนี้ไปรวมกับ “อนุภาค” ของออกซิเจนอื่น กลายเปนโอโซน
• โดยมากออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2 ) ออกซิเจนในสิ่งแวดลอมเปนคูที่มี 2 อะตอม ดังนั้นจึงมีคู 2 จํานวน 3 คู คูหนึ่งไดรบั ความรอน
มากเกินไปและแยกออกจากกันไปรวมกับคูอื่นๆ ทําใหเกิด O3 แทน O2 [หมายเหตุ: ถึงแมวา “คูหนึ่งไดรับความรอนมากเกินไป”

ไมใชการอธิบายที่ดีนักสําหรับอิทธิพลของ ดวงอาทิตย แตใหคะแนนสําหรับเกณฑที่ 2 และเกณฑที่ 3 ถือไดวาถาตอบถูกตอง]

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 1 เทานั้น

• โมเลกุลของออกซิเจนถูกทําลาย และอยูในรูปอะตอม O และบางครั้งก็เปนโมเลกุลของโอโซน ชั้นของโอโซนยังคงเหมือนเดิม
เพราะโมเลกุลใหมถูกสรางขึ้นและตัวอื่นก็ตาย

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 2
• แสดงถึง 1 โมเลกุลของออกซิเจน O2 = ออกซิเจน, O3 = โอโซน บางครั้งโมเลกุลของออกซิเจนทั้งคูรวมตัวเขาดวยกัน ถูก
แสงอาทิตยแยกออก โมเลกุลเดี่ยวเหลานี้รวมเขากับคูอื่นกอตัวเปนโอโซน

กรณีที่ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 3
• โมเลกุลของออกซิเจนถูกบังคับใหยึดติดกับ O2 ( 2 X โมเลกุลของออกซิเจน) เพื่อกอตัวเปน O3 (3 X โมเลกุลของออกซิเจน)
ดวยความรอนของดวงอาทิตย [หมายเหตุ: คําตอบสวนที่ขีดเสนใตแสดงเกณฑที่ 3 ไมใหคะแนนในสวนเกณฑที่ 2 เพราะดวง

อาทิตยไมไดมีสวนในการกอตัวของโอโซน จาก O + O2แตเปนเพียงแคทําลายพันธะของ O2]

ไมมคี ะแนน
ไมมีคําตอบที่ถูกตามเกณฑทั้ง 3 ขอ
• ดวงอาทิตย (รังสีอัลตราไวโอเลต) เผาไหมชั้นโอโซน และในขณะเดียวกันก็เปนตัวทําลายดวย ซึ่งสิง่ เล็กๆ เหลานั้นคือ ชั้นโอโซน
และมันไดหนีออกหางจากดวงอาทิตยเพราะมันรอนมาก [หมายเหตุ: ไมใหคะแนน เพราะไมไดกลาวถึงสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอิทธิพล

ของดวงอาทิตย]

• ดวงอาทิตยเผาไหมโอโซนในกรอบแรก ในกรอบที่ 2 มันวิ่งหนีโดยมีน้ําตากลบตาและในกรอบที่ 3 มีการกอดกันพรอมกับน้ําตา
ดวย

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สื่อสารขอสรุปที่สมเหตุสมผล
จากประจักษพยานและขอมูล
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
34.30
เกาหลี
24.80
จีน-ฮองกง
27.30
ไทย
3.13

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2 : โอโซน
โอโซนเกิดขึ้นไดในขณะเกิดพายุฟา คะนอง ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะตัวหลังพายุฟาคะนอง
ในบรรทัดที่ 8 ถึง 10 ผูเขียนไดกลาวถึง “โอโซนเสีย" และ “โอโซนดี”
โอโซนที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดพายุฟาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนดี
จงเลือกคําตอบและคําอธิบายที่มขี อมูลสนับสนุนจากบทความ

1.
2.
3.
4.

โอโซนเสียหรือ
โอโซนดี
เสีย
เสีย
ดี
ดี

คําอธิบาย
มันเกิดขึ้นในขณะที่ภูมิอากาศไมดี
มันเกิดขึ้นในชั้นโทรโปสเฟยร
มันเกิดขึ้นในชั้นสตราโทสเฟยร
มันมีกลิ่นดี

คะแนนเต็ม
ขอ 2. เสีย มันเกิดขึ้นในชั้นโทรโปสเฟยร

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สรางขอสรุปหรือประเมินขอสรุป
ความรู : การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

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

คําถามที่ 3 : โอโซน
บรรทัดที่ 12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มปี ระโยชนนี้ มนุษยจะมีโอกาสเปน
โรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึน้ ”
จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

อางถึงมะเร็งผิวหนังหรือโรคที่มีสาเหตุ จากดวงอาทิตยเขามาเกี่ยวของ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวติ และสุขภาพ
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
72.30
เกาหลี
73.90
จีน-ฮองกง
63.40
ไทย
33.95
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คําถามที่ 4 : โอโซน
ในตอนทายของบทความ ไดกลาวถึงการประชุมนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนําคําถาม
ที่เกี่ยวกับการทีช่ ั้นโอโซนถูกทําลายมาอภิปรายกันมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตารางขางลางนี้
คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม

ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ
ตอบโดยการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตรไดหรือไม

คําถาม
การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มีอิทธิพลตอการทําลาย
ชั้นโอโซน รัฐบาลควรจะถือเอาเปนเหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม

ได / ไมได

ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป พ.ศ. 2545 ถาการ
ปลอยสาร CFCs เขาสูบรรยากาศ เกิดขึ้นในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน

ได / ไมได

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสองขอ: ไมได ได ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
56.90
เกาหลี
63.00
จีน-ฮองกง
48.50
ไทย
31.46

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ทําน้าํ ดืม่
รูปแสดงการทําน้าํ ใชสําหรับบานทีอ่ ยูในเมืองใหสะอาดพอสําหรับดื่ม

แหลงน้ํา
(อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ)

น้ําในทอ
ประปา

(1) การผานตะแกรง
แยกผง

(2) สระตกตะกอน

(3) ถังกรอง

(4) เติมคลอรีน

(5) ตรวจสอบคุณภาพน้ํา

คําถามที่ 1 : ทําน้ําดืม่
การทําน้ําดืม่ จําเปนตองมีแหลงน้าํ ที่ดี น้าํ ทีพ่ บอยูใ ตดินเรียกวา น้าํ ใตดนิ
จงบอกเหตุผลอยางหนึ่งวาทําไมจึงมีแบคทีเรียและอนุภาคมลพิษในน้าํ ใตดินนอยกวาน้าํ บน
ผิวดิน เชน น้ําในทะเลสาบ และแมนา้ํ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่อางถึงน้าํ ใตดินถูกกรองขณะที่ซึมผานดิน
• เมื่อมันผานทรายและฝุน น้ําจะถูกทําใหสะอาด
• มันถูกกรองโดยธรรมชาติ
• เพราะเมือ่ น้ําซึมลงสูพื้น จะถูกทําใหสะอาดโดยหินและทราย

หรือ

คําตอบที่อางถึงน้าํ ใตดินถูกกักเก็บและปองกันจาก
มลพิษที่เปนไปได หรือ น้ําผิวดินถูก ปนเปอนไดงาย

• เพราะน้ําใตดินไมถูกเปด มันอยูภายใตของบางอยาง
• ทะเลสาบและแมน้ําสามารถถูกทําใหสกปรกไดดวยอากาศ
และคนสามารถลงไปวายน้ําในนั้น ดังนัน้ น้ําจึงไมสะอาด

หรือ

คะแนนเต็มอื่นๆ
• น้ําในดินเปนน้ําที่มีอาหารไมมากพอสําหรับแบคทีเรีย
ดังนั้นแบคทีเรียจึงมีชีวิตอยูในน้ํานี้ไมได

• น้ําใตดินอยูในดิน ดังนั้น มลพิษทางอากาศจึงไมสามารถทํา
ใหน้ําสกปรกได

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ไมมคี ะแนน
คําตอบที่อางถึงน้าํ ใตดินมีความสะอาดมาก (ขอมูลมีอยูแลว)
เชน
• เพราะมันถูกทําใหสะอาดอยูแลว
• เพราะมีขยะในทะเลสาบและแมน้ํา
• เพราะมีแบคทีเรียนอย

หรือ

คําตอบอื่นๆ เชน

• เพราะมันเคลื่อนที่อยูเสมอ
• เพราะมันไมถูกกวน และดังนั้นจึงไมนําโคลนจาก
ดานลางมาดวย
• เพราะน้ําใตดินมาจากภูเขา ซึ่งไดน้ําจากการละลายของ
หิมะและน้ํา

คําตอบที่เห็นไดชัดวา อางถึงกระบวนการการทําน้าํ ให
สะอาดที่ใหไวในรูปจากคําถาม เชน

หรือ

• เพราะน้ําใตดินผานที่กรองและเติมคลอรีน
• น้ําใตดินผานที่กรองจนทําใหสะอาดมากที่สุด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
51.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2 : ทําน้ําดืม่
การทําใหน้ําสะอาดเกิดขึน้ หลายขั้นตอน ในเทคนิคตางๆ กระบวนการทําความสะอาดน้าํ
ที่แสดงในรูปมีสขี่ ั้น (หมายเลข 1 – 4) ในขั้นที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระสําหรับตกตะกอน
ในขั้นที่ 2 น้ําถูกทําใหสะอาดไดอยางไร
1.
2.
3.
4.

แบคทีเรียในน้ําตาย
ออกซิเจนถูกเติมลงไปในน้ํา
กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
สารพิษสลายตัวไป

คะแนนเต็ม
ขอ 3. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

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

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
56.13

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3 : ทําน้ําดืม่
ในขั้นที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา
คลอรีนถูกเติมลงไปในน้าํ เพือ่ อะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบอางถึงการกําจัด การฆาหรือทําลายแบคทีเรีย
(หรือจุลินทรีย หรือไวรัส หรือเชื้อโรค) เชน

คําตอบอื่นๆ เชน

• ทําใหปลอดจากแบคทีเรีย
• คลอรีนฆาแบคทีเรีย
• เพื่อฆาสาหรายตางๆ ใหหมดไป

• น้ําเปนกรดนอยลงและจะไมมีสาหราย
• แบคทีเรีย
• มันเปนเหมือนฟลูออไรด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 4 : ทําน้ําดืม่
สมมติวา นักวิทยาศาสตรทดสอบน้ําในโรงทําน้ําประปา พบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่
เปนอันตรายอยูใ นน้ําหลังจากผานกระบวนการทําความสะอาดทั้งหมด
ผูที่ใชน้ําทางบานควรทําอะไรกับน้าํ กอนใชดื่ม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่อางถึงการตมน้ํา เชน

หรือ

• ตมน้ํา
• ตมน้ําหรือกรองน้ําผานที่กรอง

คําตอบที่อางถึงวิธีอื่นๆ ในการทําความสะอาดที่
เปนไปไดตอความปลอดภัยในการใชน้ําที่บานเรือน
เชน
• ทําน้ําใหสะอาดโดยใสคลอรีน
• ใชเครื่องกรองที่มีชองวางขนาดเล็กมากจนสามารถกรอง
แบคทีเรียได

ไมมคี ะแนน
คําตอบที่อางถึงวิธีการ “ระดับสูง” สําหรับการทําความสะอาด หรือ คําตอบอื่นๆ เชน
ที่เปนไปไมไดที่จะใชเพื่อความปลอดภัยในบานเรือน เชน
• ทําใหน้ําบริสุทธิ์อีกครั้ง

• อุนน้ําใหรอน และทําใหแบคทีเรียตาย

• ผสมน้ํากับคลอรีนในถังน้ําแลวใชดื่ม
• เพิ่มคลอรีน สารเคมีและอุปกรณทางชีวภาพ
• กลั่นน้ํา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
85.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 5 : ทําน้ําดืม่
การดื่มน้ําที่มมี ลพิษทําใหเกิดปญหาสุขภาพตอไปนี้ไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอ
น้าํ ดืม่ ทีส่ กปรกสามารถทํา
ใหเกิดปญหานีต้ อ สุขภาพ หรือไม

ใช หรือ ไมใช

เบาหวาน
ทองรวง
โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ไมใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
59.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ฟนผุ

แบคทีเรียทีอ่ ยูในปากเปนสาเหตุของฟนผุ ฟนผุเปนปญหามาตั้งแตป ค.ศ.1700 นับตั้งแตมีน้ําตาลจาก
การขยายอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออย
ปจจุบันนี้ เรามีความรูมากเกี่ยวกับฟนผุ ตัวอยางเชน:
• แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุกินน้ําตาลเปนอาหาร
• น้ําตาลถูกเปลี่ยนไปเปนกรด
• กรดทําลายผิวของฟน
• การแปรงฟนชวยปองกันฟนผุ
ฟน

1
2
3

2

น้ําตาล
กรด
แรธาตุจากสารเคลือบฟน

1
3
แบคทีเรีย

คําถามที่ 1 : ฟนผุ
คะแนนเต็ม

แบคทีเรียมีบทบาทใดทีท่ ําใหฟนผุ
1. แบคทีเรียสรางสารเคลือบฟน
2. แบคทีเรียสรางน้ําตาล
3. แบคทีเรียสรางแรธาตุ
4. แบคทีเรียสรางกรด

ขอ 4. แบคทีเรียสรางกรด

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
50.64

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คาเฉลี่ยของจํานวนฟนผุตอคน
ในประเทศตางๆ

กราฟตอไปนี้ แสดงถึงการบริโภคน้ําตาลและจํานวนของฟนผุในประเทศตางๆ แตละประเทศแสดงดวยจุดบนกราฟ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20

40

60

80

100 120 140

คาเฉลี่ยของการบริโภคน้ําตาล (กรัม/คน/วัน)

คะแนนเต็ม

คําถามที่ 2 : ฟนผุ
ขอมูลจากกราฟสนับสนุนขอความใดตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ในบางประเทศ คนแปรงฟนบอยครั้งกวาประเทศอื่น
ยิ่งคนกินน้ําตาลมาก อัตราเกิดฟนผุก็ยิ่งมากขึ้น
เมื่อไมกปี่ มานี้ อัตราของการเกิดฟนผุเพิม่ ขึ้นในหลายประเทศ
เมื่อไมกปี่ มานี้ การบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึน้ ในหลายประเทศ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 2. ยิ่งคนกินน้ําตาลมาก อัตรา
เกิดฟนผุก็ยิ่งมากขึ้น

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
33.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 3 : ฟนผุ
ในประเทศหนึ่ง มีจํานวนฟนผุตอคนสูงมาก คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับฟนผุในประเทศนี้
สามารถตอบไดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามทีเ่ กีย่ วกับฟนผุเหลานี้ สามารถตอบได
โดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การใสฟลูออไรดในน้ําประปาจะมีผลตอฟนผุอยางไร

ใช / ไมใช

การไปหาทันตแพทยควรเสียคาใชจายเทาใด

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
33.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ความรอน
คําถามที่ 1 : ความรอน
ปติกําลังทํางานซอมแซมบาน เขานําขวดน้าํ ตะปูเหล็ก และไมชิ้นหนึ่งไวในทายรถยนต หลังจากที่
รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิภายในรถสูงถึงประมาณ 40๐C
เกิดอะไรขึ้นกับวัตถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
เหตุการณนเี้ กิดขึน้ กับวัตถุหรือไม

ใช หรือ ไมใช

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเริ่มรอนแดง

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ไมใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
0.87

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 2 : ความรอน
ในวันนั้น ปตมิ ีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 90๐C และน้ําแรเย็น 1 ถวยที่มี
๐
อุณหภูมิประมาณ 5 C ถวยทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตร
ของเครื่องดื่มแตละอยางก็เทากัน ปติวางถวยไวในหองที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 20๐C
อุณหภูมิของกาแฟและน้าํ แรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที
1. 70ºC และ 10ºC
2. 90ºC และ 5ºC
3. 70ºC และ 25ºC
4. 20ºC และ 20ºC

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คะแนนเต็ม
ขอ 1. 70๐C และ 10๐C

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
30.87

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ฝดาษหนู

ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทานั้น นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงดีเอนเอ (DNA)
ของฝดาษหนู ไวรัสที่ดัดแปลงนี้ฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี้
นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเรื่องการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทําเพื่อควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย มีคําวิจารณงานวิจัยนี้คือ ไวรัสอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอื่น
เกิดโรค ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทําใหเกิดโรค
ในสัตวชนิดอื่นไดดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในมนุษย
คนเปนโรคจากเชื้อไวรัสฝที่เรียกวาเปนฝดาษ คนที่เปนฝดาษมักจะตายเกือบทั้งหมด ในขณะที่คิดกันวาโรค
นี้ไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว ยังมีตัวอยางเชื้อไวรัสฝดาษที่ถูกเก็บไวในหองปฏิบัติการตางๆ ทั่วโลก

คําถามที่ 1: ฝดาษหนู
คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา ไวรัสฝดาษหนูอาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นนอกเหนือจากหนูได
เหตุผลใดเปนคําอธิบายความกังวลนี้ไดดที สี่ ดุ
1.
2.
3.
4.

ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนูทดี่ ัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ
การเกิดมิวเตตของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหเชื้อไวรัสไปเกิดโรคกับสัตวชนิดอื่นได
การเกิดมิวเตตอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหนู เหมือนกับดีเอนเอของฝดาษทุกประการ
จํานวนยีนในไวรัสฝดาษหนูมีเทากันกับไวรัสฝชนิดอื่นๆ
คะแนนเต็ม
ขอ 2. การเกิดมิวเตตของดีเอนเอของฝดาษหนู
อาจทําใหเชื้อไวรัสไปเกิดโรคกับสัตวชนิดอื่นได

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
30.87

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2 : ฝดาษหนู
คนที่วิจารณการวิจัยกังวลวา ไวรัสฝดาษหนูทถี่ ูกดัดแปลง อาจจะหลุดออกไปจากหองปฏิบัติการ
ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนิดสูญพันธุได
ถาหนูบางชนิดสูญพันธุจะเกิดผลเหลานี้หรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”
ในแตละขอ
ถาหนูบางชนิดสูญพันธุ ผลทีเ่ กิดตามมาตอไปนี้
อาจเกิดขึ้นหรือไม

ใช หรือ ไมใช

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ
แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร
พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
32.02

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3 : ฝดาษหนู
บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน (ไมใหหนูมีลูกได) ไวรัสดังกลาวอาจชวย
ควบคุมจํานวนหนูได สมมติวาบริษัทนัน้ ประสบความสําเร็จ และกอนที่จะปลอยไวรัสนี้ออกไป ควรมี
การวิจัยเพือ่ ตอบคําถามเหลานีห้ รือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช” ในแตละขอ
คําถามนีค้ วรจะมีการวิจยั เพือ่ หาคําตอบ
กอนทีจ่ ะปลอยไวรัส ออกไป หรือไม

ใช หรือ ไมใช

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส

ใช / ไมใช

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี้

ใช / ไมใช

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอื่นไดหรือไม

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร /การระบุ
คําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)/การสืบสวน
เชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
15.45

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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แกรนดแคนยอน
แกรนดแคนยอนตั้งอยูในทะเลทรายแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เปนหุบเขาที่กวางใหญและลึกมาก
ประกอบดวยชั้นหินหลายชั้น ในอดีตกาลการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไดยกชั้นหินเหลานี้ขึ้นมาเหนือผิวดิน
ปจจุบันแกรนดแคนยอนหลายสวนมีความลึก 1.6 กม. มีแมน้ําโคโลราโดไหลผานดานลางสุดของหุบเขา
จงดูรูปของแกรนดแคนยอนที่ถายจากขอบดานทิศใต สามารถเห็นชั้นหินที่แตกตางกันหลายชั้นไดชัดตาม
แนวผนังของหุบเขา

หินปูน A
หินชนวน A
หินปูน B
หินชนวน B
หินชีสตและหินแกรนิต

คําถามที่ 1 : แกรนดแคนยอน
ทุกๆ ปมีคนประมาณหาลานคนไปเที่ยวอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน มีความกังวล
กันวาจะมีความเสียหายที่เกิดกับอุทยานเนื่องจากมีคนไปเที่ยวจํานวนมาก
คําถามตอไปนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม จงเขียน
วงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามนีส้ ามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การกรอนที่เกิดขึน้ จากการใชเสนทางเดิน มีมากนอยเทาใด

ใช / ไมใช

พื้นที่ของอุทยานมีความสวยงามเทากับเมื่อ 100 ปกอนหรือไม

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
และการสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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คําตอบอื่นๆ

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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2 : แกรนดแคนยอน
อุณหภูมิในแกรนดแคนยอนอยูในชวงตั้งแตต่ํากวา 0๐C จนถึงสูงกวา 40๐C แมวาจะเปน
บริเวณทะเลทราย บางครั้งรอยแตกของหินก็กักเก็บน้ําไว การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และน้ําในรอยแตกของหินไปเรงการแตกราวของหินไดอยางไร
1.
2.
3.
4.

น้ําที่เปนน้าํ แข็งละลายหินที่รอ น
น้ําทําใหหินเชื่อมติดกัน
น้ําแข็งขัดผิวหนาของหินใหราบเรียบ
น้ําที่กาํ ลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน

คะแนนเต็ม (ระดับ 2)
ขอ 4. น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวใน
รอยแตกของหิน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 3 : แกรนดแคนยอน
มีฟอสซิลของซากสัตวทะเลหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา และปะการัง อยูในชัน้ หินปูน A ของ
แกรนดแคนยอน มีอะไรเกิดขึน้ เมือ่ หลายลานปกอนที่อธิบายวาทําไมฟอสซิลเหลานีจ้ ึงถูกพบทีน่ ั่น
1.
2.
3.
4.

ในสมัยโบราณ ผูคนนําอาหารทะเลจากมหาสมุทรเขามาในบริเวณนี้
ครั้งหนึ่งมหาสมุทรมีคลืน่ รุนแรงมากและคลื่นยักษพดั พาสิ่งมีชีวติ ในทะเลขึน้ มาบนบก
ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มมี หาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง
สัตวทะเลบางชนิดครั้งหนึ่งมีชีวิตอยูบนบกกอนทีจ่ ะอพยพลงสูทะเล
คะแนนเต็ม
ขอ 3. ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทร
ปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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

ปลาหลังหนามเปนปลาที่เลี้ยงงายในตูปลา

ตัวเมีย

ตัวผู

• ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลังหนามตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง
• ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัวอื่นๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและพยายามขับไล
ออกไปจากบริเวณนั้น
• ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อใหปลา
ตัวเมียไดวางไข
นักเรียนคนหนึ่งทดลองเพื่อสํารวจตรวจสอบวา อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราว
ในตูปลาของนักเรียนไดเลี้ยงปลาหลังหนามตัวผูไวหนึ่งตัว นักเรียนไดนําหุนของปลาทีท่ ําดวยขี้ผึ้งสาม
แบบผูกติดไวกับลวด เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลวนับ
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาขี้ผึ้ง
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง

จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมกาวราว

30
15
0

หุน ปลาแบบที่ 1
สีเงิน
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หุน ปลาแบบที่ 2
สีแดง

หุน ปลาแบบที่ 3
สีแดงเขม

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 1 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
การทดลองนี้พยายามตอบคําถามอะไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบกลาวถึงสีที่ยั่วยุใหปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราว
ออกมามากที่สุด
• ปลาหลังหนามตัวผูแ สดงปฏิกิริยากาวราวตอหุนปลาสีแดงมากกวาหุนปลาสี
เงินใชหรือไม
• มีความสัมพันธระหวางสีกับพฤติกรรมกาวราวใชหรือไม
• สีของปลาเปนสาเหตุใหปลาตัวผูแสดงอาการกาวราวใชหรือไม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

คําตอบอื่นๆ
(รวมถึงทุกคําตอบที่ไมไดอางถึง สี ของการกระตุน/
หุนปลา/ปลา)

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
14.10

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ในชวงของการผสมพันธุ ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการแสดง
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจตรวจสอบ
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีนี้
อีกครั้งที่ใชหุนขี้ผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมีทองแบน สวนอีกตัว
ทองปอง นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ทีป่ ลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอหุนจําลองโดย
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง

จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี

30
15
0

= สีแดง
= สีเงิน
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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คําถามที่ 2 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
นักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี้ ขอสรุปเหลานี้
ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้ถกู ตองตามขอมูลทีไ่ ดจากกราฟหรือไม

ใช หรือ ไมใช

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเกีย้ วพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบน ทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมเกีย้ วพาราสีมากที่สุด
ปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกับปลาตัวเมีย
ทองปองมากกวาปลาตัวเมียทองแบน

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ไมใช ใช
ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
49.15

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลังหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง
และแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงิน
ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทัง้ สี่แบบอีกครั้ง:

หุนปลาแบบที่ 1

หุนปลาแบบที่ 2

หุนปลาแบบที่ 3

หุนปลาแบบที่ 4

= สีแดง
= สีเงิน
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คําถามที่ 3 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูท ี่มีตอหุนแตละแบบดานบน
ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ

จํานวนของปฏิกิริยา
ตัวผู

ก

ข

ค

= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว
= จํานวนของพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี
จงเติมอักษร ก ข หรือ ค เพียงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ
ปฏิกริ ยิ า
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสี่ขอ: ค ก ค ข ตามลําดับ

คะแนนบางสวน

ไมมคี ะแนน

ถูกเพียงสามในสี่ขอ

คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
3.42

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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การสูบยา
คนนํายาสูบมาใชในรูปของบุหรี่ ซิการ และกลองสูบยา การวิจัยแสดงวาโรคที่เกี่ยวของกับยาสูบ
ทําใหทั่วโลกมีผูเสียชีวิตเกือบ 13,500 คนในแตละวัน และมีการทํานายวาในป 2020 โรคที่
เกี่ยวของกับยาสูบจะทําใหคนตายประมาณ 12% ของการตายทั้งหมดในโลก
ควันของยาสูบมีสารที่เปนอันตรายอยูหลายชนิด สวนที่เปนอันตรายมากที่สุดคือ น้ํามันดิน
นิโคตินและคารบอนมอนอกไซด

คําถามที่ 1 : การสูบยา
ควันของยาสูบจะถูกสูดเขาไปสูปอด น้าํ มันดินจากควันจะเกาะอยูท ี่ปอดและทําใหปอดทํางานไมไดอยางเต็มที่
ขอความใดตอไปนี้เปนหนาที่ของปอด
คะแนนเต็ม

1.
2.
3.
4.

สูบฉีดโลหิตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด
ทําใหเลือดบริสทุ ธิ์โดยลดคารบอนไดออกไซดจนเปนศูนย
เปลี่ยนโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดใหเปนโมเลกุลของออกซิเจน

ขอ 2. แลกเปลี่ยนออกซิเจนจาก
อากาศที่หายใจไปสูเลือด

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
44.57

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที.่ 2 : การสูบยา
การสูบยาเพิ่มความเสี่ยงของการเปนมะเร็งปอดและโรคอื่นๆ ความเสี่ยงในการเกิดโรคตอไปนี้
เพิ่มขึน้ จากการสูบยาสูบหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
ความเสีย่ งของการเกิดโรคเหลานีเ้ พิม่ ขึน้
จากการสูบยาสูบหรือไม
โรคถุงลมโปงพอง
โรคภูมิคุมกันบกพรอง/โรคเอดส
โรคอีสุกอีใส

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

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ไมใช
ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

64

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
48.86

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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บางคนใชแผนนิโคตินชวยในการเลิกสูบยา แผนนิโคตินจะถูกแปะติดที่ผิวหนังและปลอยนิโคติน
สูเลือด เพื่อชวยลดอาการอยากและอาการขาดยาเมื่อหยุดสูบยาแลว
เพื่อศึกษาผลของแผนนิโคติน ผูสูบที่ตองการเลิกสูบ 100 คน ถูกเลือกมาโดยการสุม ใชเวลาใน
การศึกษา 6 เดือน การวัดประสิทธิภาพของแผนนิโคตินทําโดยการหาวามีกี่คนที่ไมกลับไปสูบยา
อีกเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
คะแนนเต็ม
ขอ 4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคติน
และอีกครึ่งหนึ่งไมใช

คําถามที่ 3 : การสูบยา

ไมไดคะแนน

การออกแบบการทดลองใดตอไปนี้ทดี่ ที สี่ ดุ

คําตอบอื่นๆ

1.
2.
3.
4.

ทุกคนในกลุมติดแผนนิโคติน
ทุกคนติดแผนนิโคตินยกเวนหนึ่งคนทีพ่ ยายามเลิกสูบยาโดยไมใชแผนนิโคติน
แตละคนเลือกเองวาจะติดหรือไมติดแผนนิโคตินเพื่อชวยเลิกสูบยาก็ได
สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคตินและอีกครึ่งหนึ่งไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว / สังคม

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.29

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 4 : การสูบยา
มีวิธีการหลายวิธีที่ใชชักจูงใหคนเลิกสูบยาสูบ
วิธีการตอไปนีใ้ ชเทคโนโลยีเปนพืน้ ฐานหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
วิธที ใี่ ชลดการสูบยาสูบนีใ้ ชพนื้ ฐานทางเทคโนโลยีหรือไม
ขึ้นราคาบุหรี่
ผลิตแผนนิโคตินเพื่อชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่
หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่สาธารณะ

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

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ไมใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.29

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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แสงของดาว
ธงชัยชอบดูดาว แตเขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดชัดในเวลากลางคืนเนื่องจากเขาอยูในเมืองใหญ
เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนขึ้นไปบนเขา เขาสังเกตเห็นดาวเปนจํานวนมากซึ่งเขาไม
สามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง

คําถามที่ 1 : แสงของดาว
ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองใหญ
1.
2.
3.
4.

ในเมืองมีดวงจันทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอืน่ ๆ
ในชนบทมีฝุนอยูใ นอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดกี วาในเมือง
ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก
อากาศในเมืองอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจาก
รถยนต เครื่องจักร และบานเรือน

คะแนนเต็ม
ขอ 3. ความสวางของแสงไฟในเมือง
ทําใหมองเห็นดาวไดยาก

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
67.95

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 2 : แสงของดาว
ธงชัยใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญสอ งดูดาวที่มคี วามสวางนอย
ทําไมการใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ จึงทําใหสังเกตเห็น
ดาวทีม่ ีความสวางนอยได
1.
2.
3.
4.

เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะรับแสงไดมากขึ้น
เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะมีกาํ ลังขยายมากขึ้น
เลนสขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึน้
เลนสขนาดใหญจะสามารถรับสีเขมจากดาวได

คะแนนเต็ม
ขอ 2. เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะมี
กําลังขยายมากขึน้

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.23

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

กันแดด
มีนาและดนัย สงสัยวาสารกันแดดชนิดใดจะปองกันผิวจากแสงแดดไดดีที่สุด สารกันแดดมีคาการปองกันแสงแดด
(SPF) ที่ชี้บอกวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดไดดีเพียงใด ผลิตภัณฑที่มีคา SPF
สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่มีคา SPF ต่ํา (SPF ยอมาจาก Sun Protection Factor)
ทั้งสองคนหาวิธีเปรียบเทียบสารกันแดดชนิดตางๆ จึงไดรวบรวมสิง่ ตอไปนี้
• แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน
• กระดาษไวแสงหนึ่งแผน
• น้ํามันแร (M) และครีมที่มีสวนประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ
• สารกันแดดสี่ชนิด ใชชื่อ S1 S2 S3 และ S4
เขาใชน้ํามันแรเพราะวายอมใหแสงแดดผานไปไดเกือบทั้งหมด สวนซิงคออกไซดจะกันแสงแดดไดเกือบสมบูรณ
ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนที่หนึ่ง แลวใชแผนพลาสติกแผน
ที่สองวางทับดานบน กดทับบนแผนพลาสติกทั้งสองดวยหนังสือเลมใหญๆ

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ตอจากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง กระดาษไวแสงมีสมบัติเปลี่ยนสีจากเทาเขมเปนสี
ขาว(หรือสีเทาออนมาก) ขึ้นอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด แลวดนัยนําทั้งหมดไปวางไวกลางแดด
แผนพลาสติก
กระดาษไวแสง

คะแนนเต็ม

คําถามที่ 1 : กันแดด
ขอความใดตอไปนี้บอกถึงบทบาทของน้ํามันแรและซิงคออกไซด
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกันแดด
1.
2.
3.
4.

ขอ 4. ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปน
สารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

น้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู
น้ํามันแรเปนตัวที่ถูกทดสอบ ซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง
น้ํามันแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ
ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
45.07
เกาหลี
43.15
จีน-ฮองกง
45.17
จีน-มาเกา
39.05
41.85
จีน-ไทเป
ไทย
36.35

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 2 : กันแดด
มีนาและดนัยพยายามหาคําตอบของคําถามขอใด ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น คะแนนเต็ม
ขอ 1. สารกันแดดแตละชนิดกันแดด
สารกันแดดปกปองผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางไร
ไดดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
มีสารกันแดดชนิดใดหรือไม ที่ใหการปกปองนอยกวาน้ํามันแร
ชนิดอื่น
มีสารกันแดดชนิดใดหรือไม ที่ใหการปกปองมากกวาซิงคออกไซด
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 3: กันแดด

คะแนนเต็ม

ทําไมจึงตองกดแผนพลาสติกใสแผนที่สองลงบนแผนแรก
1.
2.
3.
4.

เพื่อไมใหหยดของสารแหงไป
เพื่อใหหยดของสารกระจายตัวออกมากที่สุด
เพื่อเก็บหยดของสารใหอยูในเครื่องหมายวงกลม
เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศ าสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
59.90
เกาหลี
56.34
จีน-ฮองกง
58.44
จีน-มาเกา
51.06
50.43
จีน-ไทเป
ไทย
51.42

ขอ 4 เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนา
เทากัน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 4: กันแดด
กระดาษไวแสงที่มีสีเทาเขม และจะจางลงเปนสีเทาออนเมื่อถูกแสงแดดเล็กนอย
จนเปนสีขาวเมื่อถูกแสงแดดมากๆ

รูปในขอใดตอไปนี้จะเกิดขึ้นจากการทดลอง จงอธิบายวาทําไมนักเรียนจึงเลือกขอนี้

3.

1.
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

2.

4.
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

คะแนนเต็ม

คะแนนบางสวน

ตอบขอ 1. พรอมคําอธิบายที่วาจุด ZnO ยังคงเปนสี
ตอบขอ 1. ใหคําอธิบายถูกเพียงจุด ZnO หรือ จุด M จุดใด
เทาเขม (เพราะวามันกันแสงแดดไว) และ
จุดหนึ่ง แตไมไดอธิบายถูกทัง้ สองจุด เชน
จุด M เปลี่ยนเปนสีขาว (เพราะน้ํามันแร
• ขอ 1. น้ํามันแรมีความตานทานตอแสงยูวีต่ําที่สุด ดังนั้น
กระดาษตรงที่มีสารอื่นๆ จะไมเปนสีขาว
ดูดกลืนแสงแดดไดนอยมาก) เชน
• ขอ 1. ในเชิงปฏิบัติซิงคออกไซดดูดกลืนรังสีทั้งหมดไว และ
[ไมจําเปนตองมีคาํ อธิบายเพิ่มเติมดังในวงเล็บ
แผนผังแสดงวาเปนเชนนั้น
(ถาคําตอบมีคําอธิบายมากพอ)]
• ขอ 1. ZnO กันแสงแดดไวตามที่มันควรจะเปน และ M
ปลอยใหแสงแดดทะลุเขาไปได
• ฉันเลือกขอ 1. เพราะน้ํามันแรจะตองเปลี่ยนเปนสีที่
ออนที่สุด ในขณะที่ซิงคออกไซดเปนสีเขมที่สุด

• ขอ 1. เพราะ ZnO กันแสงไว และ M ดูดกลืนแสง

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
• ขอ 1 (ไมใหเหตุผล)
• ขอ 2 ZnO กันแสงแดดไว และน้ํามันแรปลอยใหแสงแดดผานไปได

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่ไปมาบนทองของแม คลืน่ อัลตราซาวดถูกสงผานไปในทอง
คลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ คลื่นสะทอนเหลานี้ถูกตรวจจับไดโดยเครื่องตรวจจับคลื่นและ
สงผานไปยังเครื่องสรางภาพ

คําถามที่ 1 : อัลตราซาวด
ในการสรางภาพ เครื่องอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเครื่องตรวจจับคลื่น
คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผา นทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วินาที เพือ่ ใหสามารถคํานวณ
ระยะทางไดเครือ่ งจะตองวัดอะไรดวย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

ตองวัดระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่น
ไปยังพื้นผิวของทารกและสะทอนกลับมา เชน

คําตอบอื่นๆ เชน
• ระยะทาง

• ระยะเวลาที่คลื่นเดินทาง
• ระยะเวลาการเดินทางของคลื่น
• เวลา
• เวลา เพราะระยะทาง = ความเร็วตอเวลา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
12.54

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2: อัลตราซาวด
ภาพทารกในครรภอาจไดจากการใชรังสีเอ็กซเชนเดียวกัน แตผูหญิงที่อยูในระหวางตั้งครรภ
จะไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะทีอ่ ยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบที่กลาวถึงรังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ

คําตอบอื่นๆ เชน

• รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ
• รังสีเอ็กซอาจทําใหเกิดการกลายพันธุของทารกในครรภ
• รังสีเอ็กซสามารถทําใหทารกในครรภเกิดมาผิดปกติ
• เด็กอาจไดรับรังสีเอ็กซบางสวน

• รังสีเอ็กซไมใหภาพทารกในครรภ
ที่ชัดเจน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
84.55

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3: อัลตราซาวด
การตรวจอัลตราซาวดของแมทกี่ ําลังตั้งครรภสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดหรือไม

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
การตรวจอัลตราซาวดสามารถตอบ
คําถามนีไ้ ดหรือไม
มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม
ตาของทารกเปนสีอะไร
ทารกมีขนาดปกติหรือไม

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

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช
ตามลําดับ

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.39

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ลิปมัน
ตารางขางลางนี้ แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมันซึ่งออนและเปนมันกวา
ลิปสติก

ลิปมัน
สวนผสม :

สวนผสม :

น้ํามันละหุง
5 กรัม
ไขผึ้ง
0.2 กรัม
ไขมันปาลม
0.2 กรัม
สีผสมอาหาร
1 ชอนชา
สารแตงรสชาติ
1 หยด
วิธที าํ :
อุนน้ํามันและไขในภาชนะที่แชอยูในน้ํารอน จนผสมเขากันดี
จึงเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน

น้ํามันละหุง
5 กรัม
ไขผึ้ง
1 กรัม
ไขมันปาลม
1 กรัม
สีผสมอาหาร
1 ชอนชา
สารแตงรสชาติ
1 หยด
วิธที าํ :
อุนน้ํามันและไขในภาชนะที่แชอยูในน้ํารอน จนผสมเขากันดี
จึงเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวคนใหเขากัน

คําถามที่ 1: ลิปมัน
ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ
ลิปสติกที่ทําจากสวนผสมนี้จะแข็งและใชยาก

นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพือ่ ทําใหลิปสติกออนลงกวาเดิม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบที่แสดงวานักเรียนจะใสไขนอยลง และ/หรือ
ใสน้ํามันเพิ่มขึ้น เชน

คําตอบอื่นๆ เชน
• อุนของผสมใหนานขึ้นเพื่อใหออนลง

• ควรใชไขผึ้งและไขมันปาลมลดลงเล็กนอย
• เติมน้ํามันละหุงมากขึ้น

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
52.63

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2: ลิปมัน
น้ํามันและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้าํ มันไมผสมกับน้ําและไขก็ไมละลายในน้าํ

ขอใดตอไปนีน้ าจะเกิดขึ้นไดมากทีส่ ุด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน
1.
2.
3.
4.

ไดของผสมทีม่ ันและออนตัวกวา
ของผสมจับตัวกันแนนขึ้น
ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย
มีกอนไขมันลอยอยูเหนือน้ํา

คะแนนเต็ม
ขอ 4 มีกอ นไขมันลอยอยูเหนือน้ํา

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.60

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3: ลิปมัน
เมื่อเติมสารที่เรียกวาอิมัลซิฟายเออรลงไปจะทําใหน้ํามันและไขผสมกับน้าํ ได

ทําไมสบูและน้ําจึงสามารถลบลิปสติกออกได
1.
2.
3.
4.

น้ํามีอิมัลซิฟายเออรที่ทาํ ใหสบูและลิปสติกผสมกันได
สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
อิมัลซิฟายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได
คะแนนเต็ม
สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอิมลั ซิฟายเออรที่ผสมกับน้าํ ได
ขอ 2 สบูท ําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร
ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.35

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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วิวฒ
ั นาการ
ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งไดเร็ว
นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา
พวกเขาคิดวาฟอสซิลเหลานั้นเปนบรรพบุรษุ ของมาในปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิลเหลานั้นมีชีวิตอยู
ไดดวย
ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน

ชื่อ

ไฮราโคเธเรียม

เมโซฮิปปุส

อีควุส
(มาในปจจุบัน)

เมอรี่ฮิปปุส

รูปราง
ภายนอก
(มาตราสวน
เดียวกัน)
ชวงเวลาทีม่ ีชีวิต 55 ถึง 50 ลานปกอน 39 ถึง 31 ลานปกอน 19 ถึง 11 ลานปกอน

2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน

โครงกระดูก
ของขา
(มาตราสวน
เดียวกัน)

คําถามที่ 1: วิวฒ
ั นาการ
ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิด
ในตาราง จงอธิบาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

คะแนนบางสวน

คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของโครงกระดูกขา
เชน
• โครงกระดูกขาเหมือนกันมากแตมีการเปลี่ยนแปลงทีละนอย
• นิ้วเทา/กีบเทามาเชื่อมรวมกันในชวง 55 ถึง 2 ลานปกอน
• กีบเทามามีการเปลี่ยนแปลง
• จํานวนนิ้วเทาลดลง
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คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางทั้งหมด
• พวกมันมีรูปรางที่เหมือนกัน แลวเริ่มมีรูปราง
ที่ใหญขึ้น
• มาตัวใหญขึ้น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•
•
•
•

ขาหลัง
ขาของมายาวขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา
ขามีการเปลี่ยนแปลง
พวกมันถูกเรียกวา ฮิปปุส
• เมื่อเวลาผานไป มาสูญหายไปหลายลานป
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยน
รูปราง
• [ถูกตอง แตไมใชคําตอบของคําถามนี้] เชน กะโหลกศีรษะใหญขึ้นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 2: วิวฒ
ั นาการ
นักวิทยาศาสตรสามารถทําวิจัยตอในเรื่องใดเพือ่ หาวามามีวิวัฒนาการมาอยางไร ในชวงเวลาที่ผานมา

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
งานวิจยั นีจ้ ะชวยใหคน พบไดวา มามีววิ ฒ
ั นาการมาอยางไรในชวงเวลาที่
ผานมา ใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน

ใช / ไมใช

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40 ลานปกอน

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ตอบถูกทั้งสองขอ: ไมใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 3: วิวฒ
ั นาการ
ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดที ี่สุดกับทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ
1. ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส
2. ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได
3. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีวทิ ยาศาสตรที่ปจจุบนั ตั้งอยูบนพื้นฐานของประจักษพยานที่มากพอ
4. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทไี่ ดรับการพิสูจนแลววาถูกตองโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร
คะแนนเต็ม
ขอ 3 วิวัฒนาการเปนทฤษฎีวิทยาศาสตรที่
ปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของประจักษ
พยานที่มากพอ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
34.38

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

แมรี่ มองตากู
อานบทความจากหนังสือพิมพตอไปนี้ และตอบคําถาม
ประวัตขิ องการฉีดวัคซีน
แมรี่ มองตากู เปนผูหญิงสวย เธอรอดชีวิตจากการติดเชื้อฝดาษเมื่อป ค.ศ 1715 .แตยังมีแผลเปนเต็ม
ไปทั่วผิวหนัง ขณะที่อยูในตุรกีในป ค.ศ 1717 เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวาการปลูกฝซึ่งใชกันอยูทั่วไป
วิธีการนี้ใชการขีดเชื้อไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนังของคนที่อายุนอยและมีสุขภาพดี ซึ่งตอมาจะมี
อาการไขแตทุกรายจะมีอาการของโรคอยางออนๆ เทานั้น
แมรี่ มองตากู เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการปลูกฝ จนยอมใหลูกชายและลูกสาวของเธอ ไดปลูกฝ
ในป ค.ศ1796. เอ็ดเวิรด เจนเนอร ใชวิธีการปลูกฝดวยเชื้อโรคที่ใกลเคียงกันคือ ฝดาษในวัว เพื่อผลิต
สารตานทานโรคฝดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกฝดวยเชื้อฝดาษ วิธีการนี้มีผลขางเคียงนอยและผูที่
ไดรับจะไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่น วิธีการนี้เปนทีร่ ูจักกันวาการฉีดวัคซีน

คําถามที่ 2: แมรี่ มองตากู
โรคชนิดใดบางทีม่ นุษยสามารถฉีดวัคซีนปองกันได
1.
2.
3.
4.

โรคทางพันธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย (โรคเลือดไหลไมหยุด)
โรคที่เกิดจากเชือ้ ไวรัส เชน โปลิโอ
โรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของรางกาย เชน เบาหวาน
โรคทุกชนิดที่ไมมีทางรักษา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
ขอ 2 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
71.37
เกาหลี
69.00
จีน-ฮองกง
78.96
จีน-มาเกา
76.07
69.38
จีน-ไทเป
ไทย
78.73
คะแนนเต็ม

คําถามที่ 3: แมรี่ มองตากู
ถาสัตวหรือมนุษยปวยจากการติดเชื้อแบคทีเรียและหายจากโรคแลว
ปกติแบคทีเรียทีท่ ําใหเกิดโรคนั้น จะไมทาํ ใหสัตวหรือมนุษยปวยซ้าํ อีก

เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้
1.
2.
3.
4.

ขอ 2. รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี)
ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่ม
จํานวน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนัน้ กอนที่จะเพิม่ จํานวน
เซลลเม็ดเลือดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
เซลลเม็ดเลือดแดงจับและกําจัดแบคทีเรียชนิดนีใ้ หหมดไปจากรางกาย

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

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

คําถามที่ 4: แมรี่ มองตากู
จงใหเหตุผลหนึ่งขอวา ทําไมจึงแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญโดยเฉพาะเด็กและคนแก
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบอางถึงเด็กและ/หรือคนแกมีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาคนอื่นหรือ
คําตอบในทํานองคลายๆ กัน

ขอสังเกตในการใหคะแนน: เหตุผลที่ใหมาตองอางถึงเด็กหรือคนแกโดยเฉพาะ
– ไมใชคนโดยทั่วไป และคําตอบตองชี้บอกโดยตรง หรือโดยนัยวา คนเหลานี้
มีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาคนอื่น
– ไมใชตอบกวางๆ วา “ออนแอกวา” เชน
•
•
•
•
•
•

• ดังนั้น เขาจึงไมติดเชื้อไขหวัดใหญ
• พวกเขาออนแอกวา
• พวกเขาตองการความชวยเหลือ
ในการตอสูกับไขหวัดใหญ

คนเหลานี้มีความตานทานตอการเจ็บปวยนอย
เด็กและคนแกไมสามารถตอสูกับเชื้อโรคไดงายเหมือนคนอืน่
เขาเหลานั้นมีแนวโนมที่จะติดเชื้อไขหวัดใหญไดงาย
ถาพวกเขาไดรับเชื้อไขหวัดใหญจะสงผลรุนแรงในคนเหลานี้
เพราะระบบตางๆ ของรางกายเด็กและคนแกออนแอกวา
คนแกปวยไดงายกวา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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คําตอบอื่นๆ

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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ฝนกรด
รูปถายขางลางนี้ เปนรูปแกะสลักทีเ่ รียกวา แคริยาทิด ซึ่งถูกสรางไวทมี่ หาวิหารอโครโพลิสใน
กรุงเอเธนสเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว รูปแกะสลักนี้ทําดวยหินชนิดหนึ่งที่เรียกวาหินออน
หินออนประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต
ในป ค.ศ.1980 รูปแกะสลักเดิมถูกยายมาอยูภายในพิพิธภัณฑของอโครโพลิสและเอารูปสลัก
จําลองวางไวแทนที่ เนื่องจากรูปแกะสลักเดิมถูกกัดกรอนจากฝนกรด

คําถามที่ 1: ฝนกรด
น้ําฝนปกติมีความเปนกรดเล็กนอย เพราะดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ สวนฝนกรด
มีความเปนกรดมากกวาฝนปกติ เพราะฝนกรดดูดซับกาซ เชน ออกไซดของซัลเฟอรและ
ออกไซดของไนโตรเจนไวดวย

ออกไซดของซัลเฟอร และออกไซดของไนโตรเจนในอากาศมาจากไหน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
54.43
เกาหลี
60.32
จีน-ฮองกง
72.53
จีน-มาเกา
56.39
69.28
จีน-ไทเป
ไทย
22.71
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คะแนนเต็ม
คําตอบใดคําตอบหนึ่ง เชน ไอเสียรถยนต การปลอยของเสียจากโรงงาน การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน และ
ถานหิน กาซจากภูเขาไฟ หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน เชน
•
•
•
•

การเผาไหมของถานหินและกาซ
ออกไซดในอากาศมาจากมลภาวะจากโรงงานและอุตสาหกรรม
ภูเขาไฟ
ไอเสียจากโรงไฟฟา [“โรงไฟฟา” นับรวมโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล]
• มันมาจากการเผาไหมวัตถุที่ประกอบดวยซัลเฟอรและไนโตรเจน

คะแนนบางสวน
คําตอบบอกแหลงของมลภาวะมีทงั้ ที่ไมถูกตอง และที่ถูกตอง เชน

• เชื้อเพลิงฟอสซิล และโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร [โรงไฟฟานิวเคลียรไมใชแหลงของฝนกรด]
• ออกไซดที่มาจากโอโซน ชั้นบรรยากาศ และอุกกาบาตที่ตกลงสูโลก รวมทั้งการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล

หรือ คําตอบที่อา งถึง “มลภาวะ”แตไมไดชี้ถึงแหลงของมลภาวะที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด เชน
• มลภาวะ
• สิ่งแวดลอมโดยทั่วไป บรรยากาศที่เราอาศัยอยู เชน มลภาวะ
• การเกิดกาซ มลภาวะ ไฟ บุหรี่
[ความหมายของ “การเกิดกาซ” “ไฟ” ยังชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอ ควันบุหรี่ไมใชสาเหตุหลักของฝนกรด]
• มลภาวะ เชนจากโรงไฟฟานิวเคลียร

ขอสังเกตในการใหคะแนน: คําตอบที่กลาวถึงคําวา“มลภาวะ” ก็พอทีจ่ ะถูกบางสวน แตตองตรวจดูตัวอยางที่มากับคําตอบวา
จะถูกตองสมบูรณหรือไม

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบที่ไมไดกลาวถึง “มลภาวะ” และ สาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด เชน
•
•
•
•
•

พวกมันถูกปลอยออกมาจากพลาสติก
พวกมันเปนสวนประกอบของอากาศตามธรรมชาติ
บุหรี่
ถาน และน้ํามัน [ยังเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอไมไดอางถึง การเผาไหม”]
โรงไฟฟานิวเคลียร
• ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม [ยังเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอ

ผลของฝนกรดที่มีตอหินออน จําลองไดโดยใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชู ตั้งทิง้ ไวคางคืน
น้ําสมสายชูและฝนกรดมีความเปนกรดใกลเคียงกัน เมื่อใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูจะมีฟองกาซ
เกิดขึ้น เราสามารถชั่งน้ําหนักของหินออนแหงกอนและหลังการทดลองได
คะแนนเต็ม

คําถามที่ 3: ฝนกรด

ขอ1. นอยกวา 2.0 กรัม

หินออนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในน้ําสมสายชูมมี วล 2.0 กรัม
เมื่อใสลงในน้าํ สมสายชู ตั้งทิ้งไวคางคืน วันรุงขึน้ นําเศษหินขึ้นมาและทําใหแหง
มวลของหินออนที่แหงแลวควรเปนเทาใด
1. นอยกวา 2.0 กรัม
3. ระหวาง 2.0 – 2.4 กรัม

80

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

2. 2.0 กรัมเทาเดิม
4. มากกวา 2.4 กรัม

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 4: ฝนกรด
นักเรียนที่ทาํ การทดลองขางตน ไดทดลองใสหินออนชิ้นเล็กๆลงในน้าํ บริสุทธิ์ (น้าํ กลั่น)
และตั้งทิ้งไวคางคืนเชนกัน

จงอธิบายเหตุผลวา ทําไมนักเรียนผูนี้จึงทําการทดลองขั้นตอนนี้ดวย

คะแนนเต็ม

คะแนนบางสวน

เพื่อแสดงใหเห็นวากรด (น้ําสมสายชู) เปนสิ่งจําเปนตอการ
เกิดปฏิกิริยา เชน
• เพื่อใหแนใจวาน้ําฝนตองมีความเปนกรดเชนเดียวกับ

ฝนกรด จึงทําใหเกิดปฏิกิริยานี้
• เพื่อดูวามีสาเหตุอื่นในการเกิดรูพรุนบนเศษหินออนหรือไม
• เพราะมันแสดงวาเศษหินออนไมใชจะทําปฏิกิริยากับของเหลวใด
ก็ได เนื่องจากน้ําเปนกลาง

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน

มีการเปรียบเทียบกับการทดลองระหวางน้ําสมสายชูกับ
หินออน แตไมมกี ารอธิบายใหชัดเจนวากรด(น้ําสมสายชู)
จําเปนสําหรับการเกิดปฏิกิริยา เชน
• เปรียบเทียบกับหลอดทดลองอื่นเพื่อดูวาเศษหินออนมี
การเปลี่ยนแปลงในน้ําบริสุทธิ์หรือไม

• นักเรียนทําขั้นตอนนี้เพื่อแสดงวาเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝนตก
ลงบนหินออนตามปกติ
• เพราะน้ํากลั่นไมเปนกรด
• เพื่อเปนชุดควบคุม
• เพื่อดูความแตกตางระหวางน้ําธรรมดาและน้ําที่เปนกรด
(น้ําสมสายชู)

• เพื่อแสดงใหเห็นวาน้ํากลั่นไมมีฤทธิ์เปนกรด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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

คําถามที่ 1: การออกกําลังกาย
ขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอคืออะไร

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
ตอไปนีเ้ ปนขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายชวยหลีกเลีย่ งการมีน้ําหนักมากเกินไป

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ

คําตอบอื่นๆ

สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

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

คะแนนเต็ม

คําถามที่ 3: การออกกําลังกาย

ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ

มีอะไรเกิดขึ้นเมือ่ กลามเนือ้ ไดออกกําลัง

ไมมีคะแนน

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
สิง่ นีเ้ กิดขึ้นเมือ่ กลามเนือ้ ไดออกกําลังใชหรือไม
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ใช หรือ ไมใช

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น

ใช / ไมใช

ไขมันเกิดขึ้นในกลามเนื้อ

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

คําตอบอื่นๆ

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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 5: การออกกําลังกาย
ทําไมขณะที่กําลังออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลังพักผอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่หมายความวาเพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่
มีระดับเพิ่มขึ้น และใหออกซิเจนมากขึ้นกับรางกาย

[ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน
“คารบอนไดออกไซด” หรือ “ออกซิเจน”] เชน

• เมื่อออกกําลังกาย รางกายตองการออกซิเจน
มากขึ้น และสรางคารบอนไดออกไซดมากขึ้น
การหายใจจึงเปนเชนนั้น
• การหายใจเร็วขึ้น ทําใหไดรับออกซิเจนเขาสู
กระแสโลหิตเพิ่มขึ้น และคารบอนไดออกไซดถูก
กําจัดมากขึ้น

คําตอบที่หมายความวาเพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มขึน้
ออกจากรางกาย หรือ เพื่อใหออกซิเจนกับรางกายมากขึ้น

[หมายเหตุ: ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน
“คารบอนไดออกไซด” หรือ “ออกซิเจน”] เชน

• เพราะเราตองกําจัดคารบอนไดออกไซดที่สรางเพิ่มขึ้น
• เพราะกลามเนือ้ ตองการออกซิเจน [นัยคือ : รางกายของคุณตองการ
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขณะออกกําลังกาย (ใชกลามเนื้อ)]
• เพราะการออกกําลังกายใชออกซิเจนหมดไป
• คุณหายใจแรงขึ้น เพราะคุณหายใจเอาออกซิเจนเขาสูปอดเพิ่มขึ้น
[ตอบไดไมคอยดี แตก็รูไดวารางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น]
• เมื่อคุณใชพลังงานมากขนาดนั้น รางกายของคุณตองการอากาศ
เพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 เทา นอกจากนี้ยังตองการกําจัด
คารบอนไดออกไซดในรางกายอีกดวย [ประโยคหลังคือ

คารบอนไดออกไซดสวนที่เกินจะถูกกําจัดออกจากรางกายของคุณ
ก็ไมไดขัดแยงกับประโยคแรกแตถาตอบเพียงประโยคแรกจะไมได
คะแนน]

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•
•
•
•

อากาศเขาสูปอดมากขึ้น
เพราะกลามเนื้อใชพลังงานมากขึ้น [ไมเจาะจงพอ]
เพราะหัวใจของคุณเตนเร็วขึ้น
รางกายของคุณตองการออกซิเจน [ไมไดอางถึงความตองการออกซิเจนที่เพิ่มขึน้ ]

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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

การทําแปงขนมปง คนที่ทําจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวจะเก็บแปง
ไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพื่อใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในแปง
โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) ชวยเปลี่ยนแปงและน้าํ ตาลในแปงใหเปนคารบอนไดออกไซดและ
แอลกอฮอล

คําถามที่ 1: แปงขนมปง
การหมักทําใหแปงขนมปงฟูขนึ้ ทําไมแปงขนมปงจึงฟูขึ้นได
1.
2.
3.
4.

แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะแอลกอฮอลถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนเปนกาซ
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพิม่ จํานวน
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ
คะแนนเต็ม
ขอ 3. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซด
ถูกสรางขึ้น

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
27.78

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ตอนเริ่มตนการทดลองทั้งสี่ตามรูปขางลาง แปงมีนา้ํ หนักเทากัน
หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถึงสามชั่วโมงคนทําขนมปงชั่งแปงและเห็นวาน้ําหนักของแปงลดลง

ที่ปด

ที่ปด

ภาชนะ

ภาชนะ

แปง น้ํา เกลือ
และยีสต

แปง น้ํา เกลือ
ไมมียีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

ภาชนะ
แบบเปด

ภาชนะ
แบบเปด

แปง น้ํา เกลือ
และยีสต

แปง น้ํา เกลือ
ไมมียีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 3

การทดลองที่ 4

คําถามที่ 2: แปงขนมปง
ถาตองการทดสอบวายีสตเปนตนเหตุใหน้ําหนักหายไปหรือไม
คนทําขนมปงควรทดสอบการทดลองคูใด
1.
2.
3.
4.

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คะแนนเต็ม
ขอ 4. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบ
การทดลองที่ 3 และ 4

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.66

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 3: แปงขนมปง
ในแปงขนมปง ยีสตชวยทําใหแปงและน้ําตาลในแปงเปลี่ยนแปลง มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ซึ่งในระหวางมีปฏิกิริยานัน้ เกิดคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล
คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย
คําอธิบายนีอ้ ธิบายไดถกู ตองใชหรือไมวา คารบอนอะตอมมาจากไหน

ใช หรือ ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล

ใช / ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ

ใช / ไมใช คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ไมใช
ใช / ไมใช
ตามลําดับ

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.99

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 4: แปงขนมปง
เมื่อแปงขนมปงที่ฟูขนึ้ (มีระดับสูงขึ้น) ถูกนําไปอบในตูอบ ฟองอากาศและไอน้าํ
ในแปงขนมปงจะขยายตัว

ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตัวเมือ่ ไดรับความรอน
1.
2.
3.
4.

โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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คะแนนเต็ม
ขอ 2. โมเลกุลของกาซและไอน้ํา
เคลื่อนที่เร็วขึ้น

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.40

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

การเคลือ่ นผานของดาวศุกร
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2004 สามารถมองเห็นดาวศุกรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยไดในหลายบริเวณของ
โลก เรียกปรากฏการณนี้วา “การเคลื่อนผาน” ของดาวศุกร และจะเกิดขึ้นเมื่อวงโคจรของดาวศุกรมาอยู
ระหวางดวงอาทิตยและโลก การเคลื่อนผานของดาวศุกรครั้งที่แลวเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1882 และมีการ
ทํานายวาครั้งตอไปวาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012
รูปขางลาง แสดงถึงการเคลื่อนผานของดาวศุกรในป ค.ศ. 2004 โดยสองกลองโทรทรรศนไปที่ดวง
อาทิตยและฉายภาพลงบนกระดาษขาว

พื้นผิวของดวงอาทิตย

ดาวศุกร

คําถามที่ 1: การเคลือ่ นผานของดาวศุกร
ทําไมการสังเกตการเคลื่อนผานของดาวศุกรจึงตองฉายภาพลงบนกระดาษขาว
แทนที่จะมองผานกลองโทรทรรศนดวยตาเปลาโดยตรง
1.
2.
3.
4.

แสงอาทิตยสวางมากเกินไปที่จะมองเห็นดาวศุกรได
ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากจนมองเห็นไดโดยไมตองขยาย
การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา
ตองทําภาพใหเล็กลงดวยการฉายลงบนกระดาษ

คะแนนเต็ม
ขอ 3. การมองดวงอาทิตยผาน
กลองโทรทัศนอาจเปน
อันตรายตอดวงตา

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
48.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 2: การเคลือ่ นผานของดาวศุกร
เมื่อมองจากโลก สามารถมองเห็นการเคลื่อนผานดวงอาทิตยของดาวเคราะห
ดวงใดไดในบางเวลา
1.
2.
3.
4.

ดาวพุธ
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร

คะแนนเต็ม
ขอ 1. ดาวพุธ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว / โลก
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
36.21

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 4: การเคลือ่ นผานของดาวศุกร
ขอความตอไปนีม้ ีคําหลายคําในขอความถูกขีดเสนใตไว
นักดาราศาสตร ทํานายวาการมองจากดาวเนปจูน จะเห็นการเคลื่อนผานของดาวเสาร
ผานดวงอาทิตยในชวงปลายศตวรรษนี้

คําที่ขดี เสนใตสามคําใดที่เปนคําทีม่ ีประโยชนที่สุดในการคนหาขอสนเทศจากอินเทอรเน็ต หรือ
หองสมุด เพื่อคนหาวาจะเกิดการเคลื่อนผานเมื่อใด
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบประกอบดวย การเคลื่อนผาน ดาวเนปจูน และ
ดาวเสารเทานั้น

คําตอบอื่นๆ เชน มี 4 คํา

• ดาวเสาร ดาวเนปจูน การเคลื่อนผาน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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• การเคลื่อนผาน ดาวเสาร ดวงอาทิตย ดาวเนปจูน
• นักดาราศาสตร การเคลื่อนผาน ดาวเสาร ดาวเนปจูน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
36.21

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกหาม
กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM)
ข า วโพดดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ไม ใ ห ถู ก ทํ า ลายโดยสารฆ า วั ช พื ช ชนิ ด ใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพฆาขาวโพดพันธุเดิมได สารฆาวัชพืชใหมนี้จะฆาวัชพืชเกือบทุกชนิดในไรขาวโพด
นักอนุรักษบอกวา เนื่องจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง การใชสารฆาวัชพืชใหมกับ
ข า วโพดดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมจะเป น ผลเสี ย ต อ สิ่ ง แวดล อ ม แต ผู ส นั บ สนุ น การใช ข า วโพดดั ด แปลง
พันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดงวาจะไมเปนเชนนั้น
ตอไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน:
• มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ
• แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึง่ หนึ่งปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใชสารฆาวัชพืชใหม สวนอีก
ครึ่งหนึ่งปลูกขาวโพดพันธุเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชเดิม
• จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพืชใหมมีจํานวนพอๆ กับแมลงในแปลงที่
ปลูกขาวโพดพันธุเ ดิมที่ใชสารฆาวัชพืชเดิม

คําถามที่ 2: พืชดัดแปลงพันธุกรรม
การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจ จัยใดที่ตั้งใจทําใหแตกตางกัน
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย
การศึกษาตัง้ ใจทําใหปจจัยนีแ้ ตกตางกันหรือไม

ใช หรือ ไมใช

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม

ใช / ไมใช

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม (ระดับ 2)
ถูกทั้งสองขอ: ไมใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
75.04
เกาหลี
76.84
จีน-ฮองกง
61.85
จีน-มาเกา
54.75
65.87
จีน-ไทเป
ไทย
35.96
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คําถามที่ 3: พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ขาวโพดถูกปลูกในที่ตางๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพื้นทีป่ ลูก
มากกวาหนึ่งแหง
1.
2.
3.
4.

เพื่อเกษตรกรจํานวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
เพื่อดูวา ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด
เพื่อใหขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพื้นที่ใหมากที่สดุ เทาที่จะเปนได
เพื่อใหมีสภาวะทีแ่ ตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด
คะแนนเต็ม
ขอ 4. เพื่อใหมีสภาวะที่แตกตางกัน
หลายๆ แบบในการเจริญเติบโต
ของขาวโพด
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู :ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ความเสีย่ งของสุขภาพ

สมมติวา นักเรียนอาศัยอยูใกลโรงงานเคมีขนาดใหญที่ผลิตปุยสําหรับใชในการเกษตร เมื่อไมกี่ป
มานี้มีคนจํานวนมากในละแวกนั้นปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง คนในทองถิ่นเชื่อวาอาการ
เหลานั้นเกิดจากควันพิษที่ปลอยออกมาจากโรงงานปุยเคมีที่อยูใกลเคียง
ชาวบานมาประชุมกันเพื่ออภิปรายถึงอันตรายที่นาจะเกิดขึ้นจากโรงงานเคมี ตอสุขภาพของผูที่อยู
อาศัยในทองถิ่น นักวิทยาศาสตรไดเสนอขอสรุปตอที่ประชุมดังตอไปนี้

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทาํ งานใหกับบริษทั เคมี
“เราไดศึกษาความเปนพิษตอดินในบริเวณใกลเคียง เราไมพบหลักฐานที่แสดงถึงพิษของสารเคมีใน
ตัวอยางดินที่เราเก็บมา”

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่หว งใยชุมชนในทองถิ่น
“เราไดศึกษาผูปวยระบบทางเดินหายใจเรื้อรังหลายกรณีในทองถิ่นเปรียบเทียบกับจํานวนกรณีใน
บริเวณที่หางออกไปจากโรงงานเคมี ปรากฏวามีการเจ็บปวยมากกวาในบริเวณที่อยูใกลกับโรงงาน
เคมี”

คําถามที่ 1: ความเสี่ยงของสุขภาพ
เจาของโรงงานเคมีใชคาํ กลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกบั บริษัทเพื่อโตแยงวา “การปลอยควัน
จากโรงงานไมมคี วามเสี่ยงตอสุขภาพของผูทอี่ ยูอ าศัยในทองถิ่น”
จงใหเหตุผลหนึ่งขอเพื่อแสดงความสงสัยวานักวิทยาศาสตรทที่ ํางานใหกบั บริษัทเขาขางเจาของบริษัท
โดยใชขอ ความทีไ่ มเหมือนกับคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่หวงใยชุมชน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
ใหเหตุผลที่แสดงความสงสัยวานักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเขาขางเจาของบริษัท
เชน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

• สารที่ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจบางทีนักวิทยาศาสตรยังไมรูวาเปนสารพิษ
• โรคทางเดินหายใจอาจเกิดจากสารเคมีที่อยูในอากาศ ไมใชในดิน
• สารพิษอาจเปลี่ยนหรือสลายตัวเมื่อเวลาผานไป และทําใหเห็นวาไมใชสารพิษ
• เราไมรูวากลุมตัวอยางผูปวยเปนตัวแทนของพื้นที่นนั้ ไดจริงหรือไม

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.27

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3: ความเสี่ยงของสุขภาพ
นักวิทยาศาสตรที่หวงใยชุมชน ไดเปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่อาศัยอยูใ กลกับ
โรงงานเคมีกับจํานวนผูปว ยที่อยูห างจากโรงงาน
จงบอกถึงความแตกตางของทั้งสองบริเวณที่เปนไปไดหนึ่งประการที่ทาํ ใหการเปรียบเทียบไม
สมเหตุสมผล
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมคี ะแนน

คําตอบควรจะเนนความแตกตางทีเ่ ปนไปไดระหวางสองบริเวณที่สํารวจตรวจสอบ
เชน

คําตอบอื่นๆ

•
•
•
•

จํานวนคนในสองบริเวณอาจแตกตางกัน
บริเวณหนึ่งอาจไดรับบริการการแพทยดีกวาอีกบริเวณหนึ่ง
สภาพอากาศอาจไมเหมือนกัน
อาจมีจํานวนคนแกตางกันในแตละบริเวณ
• อาจเปนมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ในบริเวณอื่น

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
18.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

เครือ่ งแปลงไอเสีย
รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดตั้งเครื่องแปลงไอเสีย ซึ่งทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
สิ่งแวดลอมนอยลง ประมาณ 90% ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่มีอันตรายนอยลง
ตอไปนี้คือกาซบางชนิดที่เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง
กาซทีเ่ ขาไป

กาซที่ออกมา

ไนโตรเจน N2

ไนโตรเจน N2

คารบอนไดออกไซด CO2

คารบอนไดออกไซด CO2

น้ํา (ไอน้ํา) H2O

น้ํา (ไอน้ํา) H2O
คารบอนมอนนอกไซด CO (10%)
คารบอนไดออกไซด CO2 (90%)
ออกไซดของไนโตรเจน NO, NO2 (10%)

คารบอนมอนนอกไซด CO
ออกไซดของไนโตรเจน NO,NO2

ไนโตรเจน N2 (90%)

เครื่องแปลงไอเสีย

คําถามที่ 1: เครือ่ งแปลงไอเสีย
จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพือ่ ยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปน
อันตรายนอยลงไดอยางไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงคารบอนมอนนอกไซดหรือไนโตรเจนออกไซด
ไปเปนสารอื่นๆ เชน
• คารบอนมอนนอกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
• กาซเปนพิษนอยลง

• ไนโตรเจนออกไซดถูกเปลี่ยนเปนไนโตรเจน

• คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซดที่เปนพิษถูกเปลี่ยนเปน
คารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนที่เปนพิษนอยลง

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
/การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร
(ความรูเกีย่ วกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
17.11

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 2: เครือ่ งแปลงไอเสีย
จงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม และ โมเลกุล ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกาซ
ในเครื่องแปลงไอเสีย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบแสดงถึงแนวคิดที่สําคัญวาอะตอมถูกจัดใหมเพื่อใหเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม โดยใชทงั้ คําวาอะตอมและ
โมเลกุล เชน
• โมเลกุลแตกออกและอะตอมถูกรวมกันใหมเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม
• อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหไดโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม

คะแนนบางสวน
ระบุแนวคิดที่สําคัญวามีการจัดใหม แตไมไดกลาวถึงทั้งอะตอมและโมเลกุล หรือ ไมไดอธิบายชัดเจนเพียงพอระหวาง
บทบาทของอะตอมและโมเลกุล เชน
• อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหเกิดสารที่แตกตางกัน
• โมเลกุลเปลี่ยนไปเปนโมเลกุลอื่นๆ

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมทั้งทีไ่ มไดกลาวมากไปกวาที่โจทยใหมา เชน
• คารบอนไดออกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนมอนนอกไซด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
3.54

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 4: เครือ่ งแปลงไอเสีย
ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย วิศวกรและนักวิทยาศาสตรทที่ ําเครื่องแปลงไอ
เสียเพื่อใหผลิตกาซที่เปนอันตรายนอยลงยังมีปญ
 หาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึง่ นั้นคืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบที่ยอมรับไดควรเกี่ยวของกับการปรับปรุงเพือ่ กําจัดกาซที่เปนพิษ (คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซด)
หรือ กําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากกาซที่ปลอยสูบรรยากาศ เชน
• คารบอนมอนนอกไซดไมถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดทั้งหมด
• การเปลี่ยนแปลงไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนไนโตนเจนออกไซดเปนไนโตรเจน
• การปรับปรุงรอยละของคารบอนมอนนอกไซดที่เปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด และรอยละของ
ไนโตนเจนออกไซดที่เปลี่ยนเปนไนโตรเจน
• คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาควรถูกตรวจจับและไมยอมใหปลอยสูบรรยากาศ
• การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณขึ้นของกาซที่เปนพิษใหเปนพิษนอยลง

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิง่ แวดลอม
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การผาตัดใหญ

การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดทีต่ ิดตั้งเครื่องมือผาตัดพิเศษเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
รักษาโรคหลายโรค ในขณะผาตัดใหญคนไขถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวด ยาสลบ
มักถูกใชในรูปของกาซผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก

คําถามที่ 1: การผาตัดใหญ
ระบบรางกายของมนุษยตอไปนีเ้ กี่ยวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละระบบ
ระบบนีเ้ กีย่ วของกับการทํางานของ
กาซยาสลบหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ระบบยอยอาหาร

ใช / ไมใช

ระบบประสาท

ใช / ไมใช

ระบบหายใจ

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
25.95

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คําถามที่ 2: การผาตัดใหญ
จงอธิบายวาทําไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตัดจึงตองทําใหปลอดเชื้อ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
นักเรียนกลาวถึงทั้งความจําเปนทีต่ องใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย/เชื้อโรคบนเครื่องมือ และ เพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรค
เชน
• เพื่อหยุดแบคทีเรียไมใหเขาไปในรางกายของผูปวยอื่นที่เขามารับการผาตัด

คะแนนบางสวน
นักเรียนกลาวถึงความตองการที่ทาํ ใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย
แต ไมกลาวถึงวาเปนการหยุดการกระจายของเชื้อโรค เชน
• เพื่อฆาเชื้อโรคบนเครื่องมือ

นักเรียนกลาวถึงการหยุดการกระจายของเชื้อโรค แต
ไมกลาวถึงความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย
บนเครื่องมือ เชน
• เพื่อไมใหผูปวยติดเชือ้

หรือ

ไมมคี ะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
• เพื่อรักษาความสะอาด
• เพราะวาเครื่องมือผานทางแผลผาตัดในระหวางการผาตัด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
16.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

97

คําถามที่ 3: การผาตัดใหญ
ผูปวยอาจไมสามารถกินและดื่มหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้าํ น้ําตาล และเกลือแร บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเขาไปดวย
ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลือ จึงมีความสําคัญสําหรับผูปวยหลังผาตัด
1.
2.
3.
4.

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผาตัด
เพื่อใหอาหารที่จาํ เปน

คะแนนเต็ม
ขอ 4. เพื่อใหอาหารที่จําเปน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
55.30

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

จํานวนการปลูกถาย

การปลูกถายอวัยวะที่เกี่ยวของกับการผาตัดใหญเปนเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ
กราฟขางลางแสดงจํานวนของการปลูกถายที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในชวงป 2003

60
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49
9
ไต

ตับ

2

2

หัวใจ

ปอด

อวัยวะทีป่ ลูกถาย

คําถามที่ 4: การผาตัดใหญ
ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้สามารถสรุปจากกราฟไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย

ใช / ไมใช

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย

ใช / ไมใช

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายอวัยวะเปนผูปวยโรคไต

ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ตอบถูกทั้งสามขอ: ไมใช ไมใช ใช ตามลําดับ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร
(ความรูเกีย่ วกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
9.62

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การผลิตพลังงานจากลม
คนจํานวนมากเชื่อวาลมสามารถเปนแหลงของพลังงานทดแทนน้ํามันและถานหินซึ่งเปนแหลงผลิต
กระแสไฟฟาในรูปกังหันลมที่ใชลมหมุนใบพัด การหมุนนี้ทําใหพลังงานไฟฟาเกิดขึ้นโดยเครื่องกําเนิดไฟฟาที่
ถูกหมุนดวยกังหันลม

คําถามที่ 1: การผลิตพลังงานจากลม

0

ธันวาคม

มกราคม

0

ธันวาคม

มกราคม

ธันวาคม

4.

ความเร็วลม

ธันวาคม

0

ความเร็วลม

3.

มกราคม

0

มกราคม

2.

ความเร็วลม

1.

ความเร็วลม

กราฟขางลางนี้ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปในสี่บริเวณตางกัน กราฟในขอใดชี้บอกบริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม

คะแนนเต็ม
ขอ 3
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) /
การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

100

ไมไดคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
56.18

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ยิ่งลมแรง ใบพัดของกังหันลมยิ่งหมุนเร็วและยิ่งไดไฟฟามาก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลมกับกําลังไฟฟาไมไดเปนเชนนั้นตรงๆ ในการผลิตจริง ขางลางนี้เปนภาวะของการผลิตไฟฟา
จากพลังงานลมในเครื่องผลิตจริงๆ
•

ใบพัดจะเริ่มหมุนเมื่อความเร็วลมเปน V1

•

กําลังไฟฟาที่ไดจะสูงสุด (W) เมือ่ ความเร็วลมเทากับ V2

•

ดวยเหตุผลของความปลอดภัยจะทําใหใบพัดจะไมหมุนเร็วขึ้นเมื่อความเร็วลมสูงกวา V2

•

ใบพัดจะหยุดหมุนเมื่อความเร็วลมถึง V3

คําถามที่ 2: การผลิตพลังงานจากลม
กราฟในขอใดตอไปนี้ที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความเร็วลมและกําลังไฟฟาทีไ่ ด
ออกมาภายใตภาวะดังกลาวไดดที ี่สุด

2.

1.

0

3.

V1

V2
V3
ความเร็วลม

0

V1 V2 V3
ความเร็วลม

0

V1 V2 V3
ความเร็วลม

4.

W

0

V1 V2
V3
ความเร็วลม

0

กําลังไฟฟา

W

0

กําลังไฟฟา

0

กําลังไฟฟา

W

0

กําลังไฟฟา

W

คะแนนเต็ม
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ :การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ขอ 2

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
24.16

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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คําถามที่ 3: การผลิตพลังงานจากลม
ในความเร็วลมเทากัน ที่ระดับความสูงยิ่งเพิม่ ขึน้ กังหันลมจะยิ่งหมุนชาลง
ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลดีที่สุดที่อธิบายวา ทําไมใบพัดของกังหันลมจึงหมุนชาลงเมื่ออยูใ นที่สูงขึ้น
เมื่อความเร็วลมเทากัน
1.
2.
3.
4.

อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิม่ ขึ้น
แรงโนมถวงลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึน้
ฝนตกบอยขึ้นเมือ่ ความสูงเพิ่มขึน้

คะแนนเต็ม
ขอ 1. อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อ
ความสูงเพิ่มขึ้น

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.17

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 4: การผลิตพลังงานจากลม
จงบอกถึงขอดีและขอเสียอยางละ 1 ขอของการใชลมผลิตไฟฟา เปรียบเทียบกับใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เชน ถานหินและน้ํามัน
ขอดี ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสีย...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
อธิบายทัง้ ขอดีและขอเสียอยางละหนึ่งขอในเรื่องของพลังงาน
ลมอยางชัดเจนและถูกตอง
[ขอดี] เชน
•
•
•
•

ไมปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2)
ไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
แหลงลมจะไมถูกใชหมดไป
หลังจากติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม ตนทุน
ของการผลิตกระแสไฟฟาถูก
• ไมีมีของเสียและ/หรือสารพิษที่จะปลอยออกมา
• ใชแรงตามธรรมชาติหรือพลังงานสะอาด
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[ขอเสีย] เชน
• การผลิตตามความตองการเปนไปไมได [เพราะวาความเร็ว
ลมไมสามารถควบคุมได]
• บริเวณที่ดีสําหรับกังหันลมมีจํากัด
• กังหันลมสามารถถูกทําใหเสียหายไดเมื่อมีลมที่แรงมาก
• ปริมาณของพลังงานที่ผลิตไดจากกังหันลมแตละอัน
คอนขางนอย
• ในบางกรณีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้น
• ในบางกรณีคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เชน คลื่นโทรทัศน)
สามารถถูกรบกวนได
• บางครั้งนกถูกฆาเมื่อนกบินไปชนกับใบพัดที่หมุน
• ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลง
• การติดตั้งและบํารุงรักษามีราคาแพง

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

คะแนนบางสวน
อธิบายขอดีหรือขอเสียไดถูกตองเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (ดังแสดงในตัวอยางคะแนนเต็ม) แตไมไดอธิบายถูกทั้งคู

ไมมคี ะแนน
คําตอบที่อธิบายขอดีหรือขอเสียไมถูกตอง
• ดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ [คําตอบนี้เปนขอความที่มีความหมายทั่วๆ ไป]
• ไมดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ
• การสรางเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมมีตนทุนนอยกวาสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล [ไมสนใจขอเท็จจริงที่วาจะตองใช
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมจํานวนมาก จึงจะผลิตพลังงานไดปริมาณเทากับที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล]

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
ลักษณะของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.20

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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สวนที่ 2 : กรอบโครงสรางการประเมินผล
วิทยาศาสตรของ TIMSS

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

สาระเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นปที่ 8
การประเมินผลดานสาระเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับชั้นปที่ 8 ของ TIMSS 2003 นิยามวาประกอบดวย
สี่สาขา ไดแก วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต เคมี ฟสิกส และวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก โดยมีน้ําหนักของสาระ
ตางๆ ประกอบในกรอบการประเมินผลเปนดังนี้
 วิทยาศาสตรสงิ่ มีชีวิต 35%
 เคมี 25%
 ฟสิกส 25%
 วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 20%

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต/ชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิตหรือชีววิทยา ประกอบดวยความรูความเขาใจในเรื่องโครงสราง กระบวนการของ
ชีวิต ความหลากหลาย และการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต ดังนี้
 ลักษณะ การจําแนก และกระบวนการของชีวิต
 เซลล และหนาที่ของเซลล
 วงชีวิต การขยายพันธุ และกรรมพันธุ
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ระบบนิเวศ
สุขภาพของมนุษย

TIMSS คาดหวังวานักเรียนชั้นปที่ 8 สามารถบอกนิยามของลักษณะของหมวดหมูใหญของสิ่งมีชีวิต
และจัดจําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตตามลักษณะดังกลาว สามารถบอกถึงตําแหนงอวัยวะสําคัญตางๆ
ของสิ่งมีชีวิตและสามารถเชื่อมโยงโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะและระบบของอวัยวะกับพื้นฐานทาง
ชีววิทยา
นักเรียนควรจะมีความเขาใจเบื้องตนในเรื่องเซลลและหนาที่ของเซลล โดยดูจากความสามารถของ
นักเรียนที่จะบรรยายสวนประกอบของเซลล โครงสรางของเซลล และเชื่อมโยงกับหนาที่ของเซลล และ
ควรจะสามารถบรรยายกระบวนการทางชีววิทยาบางกระบวนการ เชน กระบวนการสังเคราะหดวยแสง
และการหายใจ ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานของการมีชีวิต
นักเรียนควรจะสามารถแยกแยะระหวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการในสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ นอกจากนี้
นักเรียนควรจะสามารถเปรียบเทียบระหวางการสืบพันธุแบบมีเพศและไมมีเพศในทางชีววิทยาระดับเซลล
รวมทั้งแนวคิดเรื่องกรรมพันธุที่สงผานวัตถุทางพันธุกรรมจากพอแมไปยังลูกหลาน
นอกจากนี้ นักเรียนชั้นปที่ 8 ยังถูกคาดหวังวาควรจะมีความเขาใจระดับหนึ่งในเรื่องของความหลากหลาย
การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระหวางสิ่งมีชีวิต ควรจะรูจักสิ่งมีชีวิตยุคปจจุบันในเชิงความ
คลายคลึงกันของลักษณะและการขยายพันธุของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของกัน และนักเรียนควรจะสามารถ
เชื่อมโยงความหลากหลายของลักษณะกับการมีชีวิตรอด หรือการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง นักเรียนถูกคาดหวังวาควรจะเริ่มรูจักพิจารณา หลักฐานที่แสดงถึงประวัติการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของชีวิตบนโลกจากการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตปจจุบันกับซากฟอสซิล
ในระบบนิเวศ นักเรียนตองเขาใจความสัมพันธซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในชั้นปที่ 8 นักเรียนควรจะแสดงความเขาใจระดับเริ่ม ในเรื่องของสิ่งมีชีวิต
ที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางประชากรสิ่งมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศ รูบทบาทของ
สิ่งมีชีวิตในวงจรของวัตถุ และคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ที่สําคัญตองรูผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
TIMSS คาดหวังใหนักเรียน แสดงวามีความรูเรื่องสุขภาพ โภชนาการ และโรคภัยไขเจ็บ ควรจะรูสาเหตุ
ของโรค สามารถสื่อสารเรื่องการติดตอของโรค และรูเรื่องความสําคัญของระบบภูมิคุมกัน และสามารถ
บรรยายบทบาทของสารอาหารเฉพาะอยางในการทําหนาที่ของรางกายคน
106

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

เคมี
ในสาระเคมีจะประเมินความเขาใจของนักเรียนในแนวคิดที่เกี่ยวของกับหัวขอตอไปนี้
 การจําแนก และองคประกอบของสสาร
 สมบัติของสสาร
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
นักเรียนชั้นปที่ 8 ควรสามารถจําแนกสารบนพื้นฐานของสมบัติทางกายภาพ และรูวาสามารถจัดกลุม
สารตามสมบัติที่คลายกันทั้งทางกายภาพและทางเคมี สามารถแยกแยะระหวางธาตุ สารประกอบ และ
ของผสม โดยมองในแงขององคประกอบ และนักเรียนควรมีความเขาใจเบื้องตนในเรื่องของโครงสราง
เชิงอนุภาคของสารในแงของอะตอมและโมเลกุล
นักเรียนควรมีความเขาใจชัดเจนถึงเรื่องสมบัติของสสาร ควรจะสามารถบรรยายวิธีการแยกของผสม
โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ สามารถใหนิยามสารละลาย และสามารถระบุปจจัยที่มีผลตอการละลาย
ของสาร นักเรียนถูกคาดหวังใหแสดงวามีความรูถึงสมบัติบางประการของโลหะและการใชประโยชน
สามารถเปรียบเทียบสมบัติของกรดและเบส
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี นักเรียนถูกคาดหวังวาตองรูความแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและทางเคมี แสดงวามีความรูพื้นฐานของการอนุรักษของสสารในระหวางการเปลีย่ นแปลง
รูวาตองมีออกซิเจนในการเกิดสนิม การเผาไหม และการเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันในสารที่นักเรียนรูจัก
คุนเคย นอกจากนี้ นักเรียนควรจะสามารถระบุบอกถึงปฏิกิริยาเคมีที่ดูดกลืนหรือคายความรอนออก

ฟสิกส
ประเมินความรูความเขาใจในแนวคิดที่เกี่ยวของกับพลังงาน และกระบวนการทางกายภาพ ในสาระ
ตอไปนี้
 สถานะทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสาร
 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ความรอน และอุณหภูมิ
 แสง
 เสียง
 ไฟฟา และแมเหล็ก
 แรงและการเคลื่อนที่
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นักเรียนควรจะสามารถบรรยายกระบวนการที่เกี่ยวของในการเปลี่ยนสถานะ และเริ่มที่จะเชื่อมโยง
ความเขาใจเรื่องของสถานะเขากับเรื่องของระยะทางระหวางอนุภาคและการเคลื่อนที่ในหมูของอนุภาค
นักเรียนควรแสดงความเขาใจวามวลของสารไมสูญหายไปในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ในชั้นปที่ 8 มีการประเมินแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน ความรอน และอุณหภูมิ นักเรียนถูก
คาดหวังใหสามารถระบุพลังงานรูปตางๆ บรรยายการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบไมซับซอน และใชหลักการ
อนุรักษพลังงานในสถานการณภาคปฏิบัติ และคาดหวังใหนักเรียนรูจักความรอนในรูปแบบของการถายเท
พลังงาน และสามารถเชื่อมโยงเรื่องอุณหภูมิกับเรื่องของการเคลื่อนที่หรือความเร็วของอนุภาค
นักเรียนถูกคาดหวังใหรูจักสมบัติพื้นฐานของแสง และการปะทะสัมพันธของแสงกับวัตถุ สามารถใช
ออฟติกเชิงเรขาคณิตในการแกปญหาภาคปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงลักษณะที่ปรากฏและสีของวัตถุกับ
สมบัติของแสง และคาดหวังใหรูจักลักษณะและสมบัติบางประการของเสียง
ในขอบเขตของไฟฟาและแมเหล็ก มีการประเมินความเขาใจของนักเรียนในเรื่องไฟฟาซึ่งครอบคลุม
การไหลของกระแสไฟฟาในวงจร แผนผังวงจรแบบที่ไมซับซอน และความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา
กับคาความตางศักยในวงจร นอกจากนี้ยังคาดหวังใหนักเรียนสามารถบอกสมบัติและแรงของแมเหล็ก
ลักษณะเดนและการใชประโยชนของแมเหล็กไฟฟา

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก (Earth science) เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องราวของโลกและตําแหนง
ของโลกในจักรวาล หัวขอที่ครอบคลุมรวมทั้ง เรื่องของดิน หิน น้ํา มหาสมุทร และดาราศาสตร โดย
นํามาเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิต เคมี และฟสิกส แมวาทุกประเทศจะไมมีการแยกวิชาวิทยาศาสตรโลกใน
หลักสูตรระดับชั้นปที่ 8 แตก็คาดหวังวาความเขาใจที่เกี่ยวของกับหัวขอของวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก มี
การสอนอยูในหลักสูตรวิทยาศาสตรและถือวาเรื่องราวของโลกเปนเรื่องสําคัญที่นักเรียนที่เรียนถึงชั้นปที่
8 ควรไดเรียนรูถึงเรื่องของดาวเคราะหดวงที่พวกเขาอาศัยอยู หัวขอที่ครอบคลุม ไดแก
 โครงสราง และคุณลักษณะทางกายภาพของโลก
 กระบวนการของเปลือกโลก
 ทรัพยากร การใช และการอนุรักษ
 โลกในระบบสุริยะ และในจักรวาล
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นักเรียนควรมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะทางกายภาพของโลก นักเรียนควรแสดงวามี
ความรูโครงสรางและลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก ผิวโลก และแกนของโลก สามารถบอกลักษณะ
การกระจายของน้ําบนโลก และสถานะทางกายภาพ สวนประกอบ และการเคลื่อนที่ของน้ําในโลก
นักเรียนควรจะมีความคุนเคยกับขอมูลดานปริมาณ (เปรียบเทียบ) องคประกอบของอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของโลกในระดับความสูงตางๆ กัน
ในขอบเขตของกระบวนการของโลก วัฏจักร และประวัติของโลก คาดหวังใหนักเรียนบรรยายบนพื้นฐาน
ของแบบรูป และวัฏจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนควรสามารถเขียนคําบรรยายได หรือเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับวัฏจักรของหิน และน้ํา คาดหวังวานักเรียนสามารถตีความ แปลความ และใชขอมูลจากแผนที่
เกี่ยวกับอากาศ ทั้งปจจัยในทองถิ่นและสากล และจําแนกความแตกตางของอากาศประจําวัน และ
ดินฟาอากาศทั่วไปในทองถิ่นตางๆ ของโลก นักเรียนยังถูกคาดหวังใหรูสึกถึงเรื่องความยาวนานของ
กาลเวลา และบอกถึงกระบวนการทางกายภาพและเหตุการณทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลกนับลานๆ
ปมาแลว
นักเรียนควรจะสามารถแสดงความรูเรื่องทรัพยากรของโลก การใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากร
โดยใหตัวอยางของแหลงทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และแหลงที่ใชหมุนเวียนได โดยเชื่อมโยงกับการใช
ทรัพยากรพื้นดินของมนุษย และวิธีใชในการเกษตร และโดยการอภิปรายถึงปจจัยของความตองการ
และการจัดหาน้ําใชในการเกษตร
นักเรียนชั้นปที่ 8 ถูกคาดหวังใหมีความรูระบบสุริยะบางในแงมุมของระยะทาง ขนาดเปรียบเทียบ และ
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ดาวเคราะห และดวงจันทรของดาวเคราะห ตลอดจนรูวาปรากฏการณ
บนโลกเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในทองฟาอยางไร นักเรียนควรจะสามารถเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายภาพของโลก ดวงจันทร และดาวเคราะหอื่นๆ ในแงที่วาดวงดาวเหลานั้นจะมีสภาพเหมาะสม
สําหรับสิ่งมีชีวิตอยูไดหรือไม

ดานการคิดหรือการใชสติปญญา
นอกจากสาระเนื้อหาวิทยาศาสตรแลว TIMSS ยังคาดหวังดานการคิด หรือใชสติปญญา (Cognitive
domain) ซึ่งหมายถึงทักษะและความสามารถหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก การรู (Knowing) การประยุกต
ใชความรู (Applying) การใชเหตุผล (Reasoning) หรือการวิเคราะห ซึ่งใชทั้งการประเมินชั้นปที่ 4 และ
ปที่ 8 แตแตกตางกันในสัดสวน เชน ในชั้นปที่ 4 การรูจะมีสัดสวนสูง แตการใชเหตุผลจะมีสัดสวนสูงกวา
ในชั้นปที่ 8 และระดับความยากของขอสอบก็ตางกัน
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การรู (Knowing) หมายถึง ความรูของนักเรียนบนพื้นฐานของขอเท็จจริง สาระ แนวคิด และกระบวนการ
การรูจริงและรูกวางทําใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมทางสติปญญาที่ซับซอนซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
ทํางานทางวิทยาศาสตร สําหรับดานการรู นักเรียนถูกคาดหวังใหนึกหรือเรียกคืนขอความที่ถูกตองทาง
วิทยาศาสตร มีความรูคําศัพท ขอเท็จจริง สาระ สัญลักษณ หนวย และวิธีการ และสามารถเลือกอุปกรณ
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถทําการทดลองเพื่อการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร การรูครอบคลุม
ความสามารถตอไปนี้
 การนึกได จําได
 การใหนิยาม
 การบรรยาย
 การใหตัวอยาง
 การใชเครื่องมือ และกระบวนการ
การประยุกตใช (Applying) เนนความสามารถของนักเรียนในการใชความรูและความเขาใจแนวคิดใน
สถานการณตางๆ ที่ตรงๆ นักเรียนจะถูกประเมินความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความคลาย
ความแตกตาง จําแนก ตีความสาระทางวิทยาศาสตร และใชความเขาใจแนวคิดและหลักการในการหา
คําตอบของปญหา หรือการสรางคําอธิบาย ในการสรางคําอธิบายนักเรียนควรจะสามารถใชแผนผัง
แผนภาพ ตัวแบบ (models) เพื่อประกอบการอธิบายโครงสรางหรือความสัมพันธ และแสดงการรูใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร
TIMSS นิยามการประยุกตวา รวมทักษะ ตอไปนี้
 การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง การจัดจําแนกพวก
 การใชตัวแบบ
 การเชื่อมโยง
 การตีความสาระขอมูล
 การหาคําตอบ
 การอธิบาย
การใชเหตุผล (Reasoning) การใชเหตุผล และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่มากกวาปญหา
หรือสถานการณที่เคยชิน ไปสูสถานการณใหมๆ ที่ไมเคยชิน ในบริบทที่ซับซอนยิ่งขึ้น และปญหาที่มี
ขั้นตอนซับซอนกวาที่เคยพบเปนประจํา
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จุดประสงคหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตรคือการเตรียมนักเรียนใหมีความเปนเหตุเปนผลในการแกปญหา
การสรางคําอธิบาย และการขยายความรูไปสูสถานการณใหม เปนภารกิจเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่
ซับซอนมากขึ้น ในสถานการณการแกปญหาบางอยางที่ไมคุนเคยหรือที่มีบริบทที่ซับซอน นักเรียนตอง
ใชเหตุผลจากหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อหาคําตอบ นักเรียนอาจจะตองแบงปญหาออกเปนปญหา
ยอยๆ อาจตองวิเคราะหวามีหลักการใดบางเขามาเกี่ยวของ ตองใชสมการ สูตร ความสัมพันธที่เหมาะสม
ตองใชเทคนิคการวิเคราะห การประเมินคําตอบ การไดคําตอบที่ถูกตองอาจมาจากการใชกลยุทธที่
แตกตางกันหลายแบบ และการเลือกกลยุทธ เหลานี้เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในนักเรียน การใชเหตุผล
ตามนิยามของ TIMSS หมายรวมถึงทักษะตางๆ เหลานี้
 การวิเคราะห / การแกปญหา
 การบูรณาการ / การสังเคราะห
 การตั้งสมมติฐาน / การคาดการณ
 การออกแบบ / วางแผน
 การสรุป
 การสรางกฎเกณฑทั่วไป
 การประเมิน
 การใหเหตุผลยืนยันคําอธิบาย

การคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียนเกือบทุกประเทศมีการเนนความสําคัญของการใหนักเรียนทํางาน
วิทยาศาสตรโดยผานกระบวนการคนควาทางวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) ในกระบวนการนี้ นักเรียน
จะตองผูกพันอยูกับการตั้งคําถาม การวางแผน ทําการสํารวจตรวจสอบเพื่อเก็บขอมูล และสรางคําอธิบาย
บนพื้นฐานของหลักฐานจากการสังเกตและความเขาใจทางวิทยาศาสตร กระบวนการทํางานแบบนี้เปน
สิ่งจําเปนในการพัฒนาพลเมืองที่ไดชื่อวามีความรู หรือรูเรื่องในวิธีการ กระบวนการ และผลิตผลของ
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการที่นอกจากเตรียมพลเมืองที่รูเรื่องแลวยังเปนการเตรียมนักวิทยาศาสตร
ของอนาคตอีกดวย
เนื่องจากการเรียนวิทยาศาสตรมีการเนนย้ําการใชกระบวนการคนควาหาความรู ดังนั้นในการประเมินผล
การเรียนรูจึงจําเปนตองรวมการประเมินความสามารถและทักษะของนักเรียนที่ทํางานโดยผานกระบวนการนี้
การประเมินกระบวนการครอบคลุมหรือซอนอยูในการประเมินสาระเนื้อหาทุกสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งเนื้อหา
และทักษะรวมอยูดวยกัน ขอสอบตองการใหนักเรียนแสดงวามีความรูของกระบวนการและวิธีการที่
จําเปนในการทํางานทางวิทยาศาสตร และใชความเขาใจทางวิทยาศาสตรในการสรางคําอธิบาย
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แมวากระบวนการหาความรูเปนเปาหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา แตการประเมินตองมีความยากงาย หรือความลึกของภารกิจตางกันตามพัฒนาการ
ทางสติปญญาของนักเรียน นักเรียนชั้นปที่ 4 ถูกคาดหวังเพียงใหแสดงความสามารถในการสังเกต
และการบรรยายจากการสังเกต นักเรียนควรสามารถตั้งคําถามที่มีคําตอบงายๆ จากการสังเกต หรือ
สาระที่พบเห็นไดทั่วไปในธรรมชาติ และควรจะหาประจักษพยานที่จะตอบคําถามที่ไมซับซอนเหลานั้น
นอกจากนี้นักเรียนควรจะแสดงวารูวาการทดสอบใดตรงไปตรงมา (Fair test) ไมลําเอียงไปทางตัวแปร
ตัวใดตัวหนึ่งในการออกแบบ และสามารถบอกเลาและทําการสํารวจตรวจสอบบนพื้นฐานของการสังเกต
โดยใชเครื่องมือที่ไมซับซอน นักเรียนถูกคาดหวังใหสามารถรายงานการคนพบโดยใชแผนภาพ แผนภูมิ
งายๆ หรือคํานวณคาที่วัดไดโดยใชคณิตศาสตรงายๆ และสามารถบอกผลการทดลองอยางสั้นๆ และ
สามารถเขียนคําตอบของคําถามอยางสั้นๆ ได
นักเรียนในชัน้ ปที่ 8 ถูกคาดหวังใหแสดงทักษะที่ซับซอนขึ้น รวมถึงทักษะตางเหลานี้
 การคิดเชิงจํานวน กฎ สูตร
 การตัดสินใจ และการประเมินผลงานที่ได
 สรางสมมติฐาน หรือคาดคะเนผลบนพื้นฐานของการสังเกตที่สามารถทดสอบได
 นักเรียนควรแสดงออกวามีความเขาใจถึงความเปนเหตุและผล และความสําคัญของการระบุ
ตัวแปรที่จะตองควบคุมและตัวแปรที่ตองเปลี่ยนแปลงในการออกแบบการสํารวจ
 ตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดปริมาณที่ตองทํา อุปกรณ และวิธีทํา ที่ตองใชในการสํารวจตรวจสอบ
 ใชคําศัพทเฉพาะ หนวย และมาตรา
 แสดงทักษะในการวิเคราะหขอมูลระดับสูงขึ้นในการเลือกใชคณิตศาสตร และบอกแบบรูปของ
ขอมูล
 ประเมินผลของการสํารวจตรวจสอบของตนโดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ
 ในระดับนี้นักเรียนควรจะเริ่มแสดงออกวารูจักทางเลือกของการอธิบาย การประยุกต หรือการ
ขยายขอสรุปไปยังสถานการณใหม
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ขอ 1

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

พัฒนาการและวงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

การทดลองการเติบโตของพืช
ประเทศ
% ตอบถูก
74
ญี่ปุน
60
เกาหลี
76
จีน-ฮองกง
76
สิงคโปร
72
จีน-ไทเป
59
เฉลี่ยนานาชาติ

นักเรียนคนหนึ่งคิดวาการใสทรายในดินทําใหพืชสีเขียวเติบโต
ไดดี เพื่อจะทดสอบความคิดนี้ เขาจึงทําการทดลองกับตนไมสอง
กระถาง โดยจัดตนไมกระถางที่หนึ่งดังรูป
แสงอาทิตย

ทราย ดิน และน้ํา

สําหรับตนไมกระถางที่สอง ควรจัดตามแบบในรูปใดตอไปนี้
3)

2)

1)
แสง
อาทิตย

ตูมืด

ทราย และน้ํา

ดิน และน้ํา

5)

4)
แสง
อาทิตย

แสง
อาทิตย

ทราย และดิน

คําตอบถูก

ทราย ดิน และน้ํา

ตูมืด

ดิน และน้ํา

ขอ 5
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ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

ความหลากหลาย การปรับตัว และ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ

การเขาใจแนวคิด

ซากฟอสซิลในหินชั้น
ซากฟอสซิลทีพ่ บในชัน้ ทีเ่ กาแกที่สุดของหินชั้นเปนซากของ
สิ่งมีชีวิตแบบใด
1)
2)
3)
4)

สิ่งมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในทะเลเทานัน้
สิ่งมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยบนบกเทานัน้
สิ่งมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในอากาศเทานั้น
สิ่งมีชีวิตที่เคยอยูอาศัยในทะเล บนบก และในอากาศ

คําตอบถูก

ขอ 3

ประเทศ
% ตอบถูก
79
ญี่ปุน
63
เกาหลี
47
จีน-ฮองกง
24
สิงคโปร
32
จีน-ไทเป
28
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1

เนื้อหาสาระ
ก. วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
ข. วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

หัวขอหลัก

การคิด

ความหลากหลาย การปรับตัว และ
การใหเหตุผลและการวิเคราะห
การคัดเลือกตามธรรมชาติ
โครงสราง หนาที่ กระบวนการของชีวิต การเขาใจแนวคิด

หมูเกาะกาลาปากอส: เปรียบเทียบความลึกของจงอยปากของนกชนิดที่ 1 และนกชนิดที่ 2
หมูเกาะกาลาปากอสมีนกฟนชชนิดตางๆ มากมาย ซึ่งคาดวาไดพัฒนามาจากชนิดเดียวกันนกฟนช
ชนิดหนึ่งๆ กินเมล็ดพืชเฉพาะอยาง ทั้งนี้ขึ้นกับความลึกของจงอยปาก รูปขางลางนี้แสดง หัวนกฟนช
ชนิดหนึ่งและความลึกของจงอยปาก
ความลึกของ
จงอยปาก
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ในหมูเกาะมีหลายๆ เกาะที่มีนกเพียงชนิดเดียว ในขณะที่อีกหลายๆ เกาะมีนกหลายชนิด นกชนิดที่ 1
อาศัยบนเกาะ ลอส เฮอรบานอส นกชนิดที่ 2 อาศัยบนเกาะ แดฟนี่ กราฟตอไปนี้ แสดงรอยละของ
ประชากรของนกแตละชนิดที่มีความลึกของจงอยปากตางกัน
นกชนิดที่ 2 บนเกาะ แดฟนี่
รอยละของประชากร

รอยละของประชากร

นกชนิดที่ 1 บนเกาะ ลอส เฮอรบานอส

ความลึกของจงอยปาก (mm)

ก. จะเปรียบเทียบความลึกของจงอยปากนกชนิดที่ 1 กับ
ชนิดที่ 2 ไดอยางไร

ข. มีเมล็ดพืชหลากหลายมากบนเกาะ และทั้งนกชนิดที่ 1
และชนิดที่ 2 กินเมล็ดพืช ถาคิด จากความลึกของจงอย
ปากนกทั้งสองชนิด นักเรียนจะสรุปเกีย่ วกับเมล็ดพืชวา
อยางไร
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ความลึกของจงอยปาก (mm)

ประเทศ
% ตอบถูก
66
ญี่ปุน
65
เกาหลี
54
จีน-ฮองกง
46
สิงคโปร
46
จีน-ไทเป
30
เฉลี่ยนานาชาติ

ประเทศ
% ตอบถูก
51
ญี่ปุน
69
เกาหลี
45
จีน-ฮองกง
45
สิงคโปร
47
จีน-ไทเป
27
เฉลี่ยนานาชาติ

117

การใหคะแนนขอ ก. (เปรียบเทียบความลึกของจงอยปาก)
ใหคะแนนกับคําตอบที่สอดคลองกับขอมูลกราฟ ทั้งคําตอบที่บอกถึงความเหมือนหรือความแตกตาง หรือทั้งสองอยาง
คําตอบที่ตอบวาเหมือนตองมีขอมูลเฉพาะจากกราฟ เชน บอกพิสัย คาเฉลี่ย หรือขนาดความลึกที่มีมากที่สุด ถาคําตอบ
ที่บอกเพียงวาเหมือนหรือคลายกัน 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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ขอ 4

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

ความหลากหลาย การปรับตัว และ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

หมูเกาะกาลาปากอส: กราฟความลึกของจงอยปากของนกชนิดที่ 3 และนกชนิดที่ 4
นกฟนชอกี สองชนิด (ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4) อาศัยอยูบนเกาะซานตามาเรีย ซึง่ บนเกาะก็มีเมล็ดพืช
หลายแบบ
กราฟแสดงชวงความลึกของจงอยปากนกชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ขอใดตอไปนี้ที่จะรับรองไดดีที่สุดวา
นกทั้งสองชนิดจะมีชีวิตอยูรอดไดบนเกาะนี้
ข.
รอยละของประชากร

รอยละของประชากร

ก.

ความลึกของจงอยปาก (mm)

ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 4

ความลึกของจงอยปาก (mm)

อธิบายเหตุผลดวยวาทําไม ชวงความลึกของจงอยปากชวงนัน้ ๆ
จึงดีที่สุด

ประเทศ
% ตอบถูก
13
ญี่ปุน
26
เกาหลี
26
จีน-ฮองกง
37
สิงคโปร
36
จีน-ไทเป
11
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนน
คําตอบถูก
 ตอบขอ ก. และมีคํา อธิบ ายในลัก ษณะที่วานกทั้ง สองจะไดไ มตอ งแยง กินเมล็ดพืชชนิดเดีย วกัน เพราะมี
ความลึกของจงอยปากตางขนาดกัน ถาตอบขอ ก. แตไมมีคําอธิบายหรืออธิบายโดยไมไดตีความจากกราฟ
ไมใหคะแนน เชน
o เพราะนกมีจงอยปากไมเทากัน จึงไมตองแบงอาหารอยางเดียวกันกิน
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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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

ขอ 5

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศ

การเขาใจแนวคิด

หมูเกาะกาลาปากอส: พืชและสัตวทอี่ ยูบนเกาะเปนอันดับแรก
พืช หรือสัตวทอี่ าศัยอยูบนบกชนิดใดนาจะอยูบนเกาะเปนอันดับแรก
(ขีดเครื่องหมาย 3 ที่หนาขอความที่ตองการตอบ)
.......... พืชบก
.......... สัตวบก
อธิบายเหตุผลประกอบคําตอบดวย
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ประเทศ
% ตอบถูก
48
ญี่ปุน
40
เกาหลี
40
จีน-ฮองกง
49
สิงคโปร
38
จีน-ไทเป
31
เฉลี่ยนานาชาติ
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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 พรอมอธิบายเหตุผลเรื่องของการเคลื่อนยายและการมีอาหารอื่นๆ (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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ขอ 6

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศ

การเขาใจแนวคิด

หมูเกาะกาลาปากอส: ผลกระทบ
ผูตั้งถิ่นฐานเมื่อมาอยูบนหมูเกาะกาลาปากอสไดนําเอาสัตวใหมๆ มาดวยหลายชนิด เชน แพะและ
แมว จงบอกถึงผลกระทบหนึ่งอยางของการนําแมวและแพะขึ้นมาอยูบนเกาะที่สงผลตอพืชและสัตว
บนเกาะ
ก. ผลกระทบอยางหนึง่ จากแมว
ประเทศ
% ตอบถูก
40
ญี่ปุน
40
เกาหลี
45
จีน-ฮองกง
54
สิงคโปร
58
จีน-ไทเป
36
เฉลี่ยนานาชาติ

ข. ผลกระทบอยางหนึง่ จากแพะ
ประเทศ
% ตอบถูก
54
ญี่ปุน
70
เกาหลี
69
จีน-ฮองกง
74
สิงคโปร
73
จีน-ไทเป
45
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนนขอ ก. ผลกระทบจากแมว
คําตอบถูก
 คําตอบอางถึงแมวลาสิ่งมีชีวิตอื่นเปนเหยื่อ เชน
o แมวจะกินนกและสัตวอื่นๆ
o แมวจะชวยกินหนู
o สัตวที่เปนเหยื่อของแมวอาจจะสูญพันธ
 คําตอบถูกอื่นๆ

122

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

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
 อางถึงผลกระทบจากแพะโดยไมบอกวากระทบตอสิ่งมีชีวิตใด เชน
o แพะจะออกลูกหลาน
o แพะจะตายเพราะไมมีอาหาร
 คําตอบผิดอื่นๆ เชน
o แพะจะกินแมว
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ขอ 7

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

ระบบนิเวศ

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ชุมชนของหนู งู และตนขาว
ประเทศ
% ตอบถูก
31
ญี่ปุน
38
เกาหลี
37
จีน-ฮองกง
78
สิงคโปร
55
จีน-ไทเป
33
เฉลี่ยนานาชาติ

ภาพขางบนแสดงชุมชนที่มหี นู งู และตนขาว
จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนี้ ถาหากงูถกู คนฆาจนหมดไป

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
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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

ขอ 8

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

สุขภาพ

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

ผักกินใบสําคัญตอสุขภาพของคน
การกินใบผักสําคัญตอสุขภาพของคน เพราะวาในใบผักเปน
แหลงสารอาหารชนิดใดตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

โปรตีน
คารโบไฮเดรต
เกลือแร
ไขมัน

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
65
ญี่ปุน
65
เกาหลี
41
จีน-ฮองกง
52
สิงคโปร
59
จีน-ไทเป
38
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3
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ขอ 9

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

สุขภาพ

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

การแพรเชื้อหวัดในหองเรียน
ศิวะเปนหวัดแลวไปโรงเรียน หลายวันตอมา เพื่อนนักเรียน
จํานวนครึ่งหองเปนหวัดดวย
จงใหเหตุผลทีเ่ ปนไปไดอยางหนึ่งทีท่ ําใหเพื่อนนักเรียนบางคน
เปนหวัด แตบางคนก็ไมเปน

ประเทศ
% ตอบถูก
43
ญี่ปุน
57
เกาหลี
68
จีน-ฮองกง
73
สิงคโปร
84
จีน-ไทเป
53
เฉลี่ยนานาชาติ

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 ไปสัมผัสสิ่งของที่ศิวะจับ
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คําตอบผิด
 พูดถึงลอย ๆ ถึงความใกลกัน หรือติดหวัดจากศิวะ (โดยไมบอกวิธีการแพรเชื้อ) เชน
o เพื่อนนักเรียนบางคนอาจไมชอบเขาจึงไมเขาใกล
o นักเรียนที่เปนเพื่อนศิวะติดหวัด
o นักเรียนที่นั่งใกลติดหวัด
o นักเรียนบางคนติดหวัดจากเขา
o ศิวะเปนคนแพรเชื้อหวัดไป

ขอ 10

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุและพันธุกรรม

การเขาใจแนวคิด

ลักษณะที่ถา ยทอดสูบุตรชาย
บุตรชายสามารถสืบทอดลักษณะมาจาก
1)
2)
3)
4)

จากพอเทานัน้
จากแมเทานั้น
จากทั้งพอและแม
จากพอหรือแมฝายใดฝายหนึง่ แตไมใชทั้งสองฝาย

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
65
ญี่ปุน
90
เกาหลี
86
จีน-ฮองกง
79
สิงคโปร
91
จีน-ไทเป
76
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3
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ขอ 11

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุและพันธุกรรม

การเขาใจแนวคิด

การควบคุมประชากรแมลงโดยวิธที างชีววิทยา
ทําไมแมลงตัวผูจึงถูกทําใหไมสามารถผลิตสเปรมได
1)
2)
3)
4)

เพื่อเพิม่ ประชากรแมลงตัวเมีย
เพื่อลดประชากรทั้งหมดของแมลง
เพื่อผลิตแมลงชนิดใหม
เพื่อปองกันไมใหแมลงผสมพันธุ

คําตอบถูก

ขอ 12

ประเทศ
% ตอบถูก
54
ญี่ปุน
53
เกาหลี
52
จีน-ฮองกง
68
สิงคโปร
44
จีน-ไทเป
44
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุและพันธุกรรม

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

การปฏิสนธิของสัตว
สิ่งใดตอไปนี้เกิดขึ้นในระหวางการปฏิสนธิของสัตว
1)
2)
3)
4)

มีสเปรม (อสุจ)ิ และไขเกิดขึ้น
มีการผสมกันของไขและสเปรม (อสุจิ)
มีการแบงตัวของไข
มีตัวออนพัฒนาขึ้น

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
85
ญี่ปุน
83
เกาหลี
88
จีน-ฮองกง
64
สิงคโปร
86
จีน-ไทเป
60
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 13

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุและพันธุกรรม

การเขาใจแนวคิด

กระบวนการของรางกายในการปองกันไมใหอุณหภูมิของรางกายสูงเกิน
มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นในรางกายที่ปองกันไมใหรางกายรอน
มากเกินไปในระหวางออกกําลัง

ประเทศ
% ตอบถูก
86
ญี่ปุน
85
เกาหลี
60
จีน-ฮองกง
48
สิงคโปร
39
จีน-ไทเป
44
เฉลี่ยนานาชาติ

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
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ขอ 14

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต

โครงสราง หนาที่ และกระบวนการ
ในสิ่งมีชีวิต

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

แวนตา คอนแทคเลนส ทํางานอยางไร
จงอธิบายสั้นๆ วาแวนตาและคอนแทคเลนสชวยใหบางคนมอง
เห็นชัดขึ้นไดอยางไร

ประเทศ
% ตอบถูก
34
ญี่ปุน
52
เกาหลี
46
จีน-ฮองกง
44
สิงคโปร
28
จีน-ไทเป
39
เฉลี่ยนานาชาติ

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 การขยายภาพในแวนทําใหสิ่งของดูชัดขึ้นและใหญขึ้น
o เลนสทําใหสิ่งของดูใหญขึ้น
 คําตอบถูกอื่นๆ
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คําตอบผิด
 อางลอยๆ วาแวนตา/คอนแทคเลนสชวยใหคนเห็นชัดขึ้นโดยไมพูดถึงกลไกของการเห็นหรือการที่เลนสชวยให
มองเห็นอยางไร เชน
o ทําใหเห็นชัด
o ถาสายตาสั้น ตองใชแวนชวยใหเห็นชัดขึ้น
o หมอแนะนําใหใชคอนแทคเลนศเพื่อแกปญหาสายตา
 คําตอบผิดอื่นๆ

ขอ 15

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

กรด-เบส

การเขาใจแนวคิด

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

ประเทศ
% ตอบถูก
64
ญี่ปุน
39
เกาหลี
66
จีน-ฮองกง
56
สิงคโปร
73
จีน-ไทเป
21
เฉลี่ยนานาชาติ

จงอธิบายวาทําไมกระดาษลิตมัสจึงไมเปลีย่ นสีในสารละลายผสม
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การใหคะแนน
ใหคะแนนกับคําตอบที่อางถึงการสะเทิน หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีไดผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัส
คําตอบถูก
 อธิบายโดยกลาวถึงการเกิดน้ํา (และเกลือ) จากปฏิกิริยาสะเทินอยางชัดเจน
o กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซดจะผสมกันเกิดเปนน้ําและเกลือ ซึ่งเปนกลาง
o ไอออนของไฮโดรเจนจะรวมกับไอออนของไฮดรอกไซดเกิดเปนน้ํา ดังนั้นกระดาษลิตมัสจึงไมเปลี่ยนสี
 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 สารเคมีที่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสไดตองเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งกันและกัน
o ดังนั้นพวกมันจะไมเปลี่ยนสีของกระดาษอีกตอไป
o พวกมันเกิดเปนสารละลายใหมที่มีคุณสมบัติตางจากเดิมและไมทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัส
 คําตอบถูกอื่นๆ
คําตอบผิด
 กลาวเพียงกรดและเบส “สมดุล” “ตรงกันขาม” “หักลางกัน” หรือคําตอบที่คลายกัน
o กรดและเบสตรงขามกันและตอตานกัน ดังนั้นพวกมันจึงหักลางไป
o กรดพยายามที่จะเปลี่ยนมันเปนสีแดง เบสก็จะเปลี่ยนมันใหเปนสีน้ําเงินอีกครั้งในเวลาเดียวกัน
o เพราะพวกมันสมดุลกันและเทากัน
 คําตอบผิดอื่นๆ
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ขอ 16

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเขาใจแนวคิด

การพัดทอนไมที่ติดไฟ
การพัดสามารถทําใหไมที่ตดิ ไฟลุกไหมใหความรอนมากกวาเดิม
เพราะการพัด
1)
2)
3)
4)

ทําใหไมรอนพอที่จะลุกไหม
เพิ่มออกซิเจนที่จําเปนสําหรับการลุกไหม
เพิ่มปริมาณของไมที่จะลุกไหม
ใหพลังงานที่จาํ เปนในการทําใหไฟลุกตอไป

คําตอบถูก

ขอ 17

ประเทศ
% ตอบถูก
94
ญี่ปุน
76
เกาหลี
90
จีน-ฮองกง
81
สิงคโปร
88
จีน-ไทเป
70
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเขาใจแนวคิด

ปฏิกิรยิ าปลดปลอยพลังงาน
ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดดูดพลังงาน ในขณะที่ปฏิกิริยาอืน่ ๆ
คายพลังงาน ปฏิกิริยาเคมีในถานที่กาํ ลัง ลุกไหมและดอกไมไฟ
ที่กําลังระเบิด ปฏิกิริยาใดทีป่ ลดปลอยพลังงาน
1)
2)
3)
4)

ถานที่กาํ ลังลุกไหมเทานั้น
ดอกไมไฟที่กาํ ลังระเบิดเทานั้น
ทั้งถานทีก่ ําลังลุกไหมและดอกไมไฟที่กาํ ลังระเบิด
ไมใชทั้งถานทีก่ ําลังลุกไหมและดอกไมไฟทีก่ ําลังระเบิด

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
41
ญี่ปุน
38
เกาหลี
74
จีน-ฮองกง
68
สิงคโปร
77
จีน-ไทเป
52
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3
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ขอ 18

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเขาใจแนวคิด

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุ
ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1) ธาตุที่ 1 ถูกขัดจนมีผิวเรียบ
2) ธาตุที่ 2 ไดรับความรอนและระเหย
3) ธาตุท่ี 3 เกิดผงฝุนสีขาวบนพื้นผิวหลังจากตั้งทิง้ ไวใน
อากาศ
4) ธาตุที่ 4 ถูกแยกจากของผสมโดยการกรอง

คําตอบถูก

ขอ 19

ประเทศ
% ตอบถูก
45
ญี่ปุน
44
เกาหลี
52
จีน-ฮองกง
60
สิงคโปร
73
จีน-ไทเป
84
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

จุดเทียนในโถ 3 ใบ

ก.
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ข.

ค.
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เทียน 3 เลมทีม่ ีขนาดเทากันถูกนํามาวางในโถ 3 ใบและถูกจุดพรอมกันดังรูปดานบน โถ ข. และ ค.
นําฝามาปด สวนโถ ก. เปดฝาทิง้ ไว
เทียนเลมใดทีจ่ ะดับเปนอันแรก (ก. ข. หรือ ค.)
อธิบายคําตอบของนักเรียน

ประเทศ
% ตอบถูก
69
ญี่ปุน
52
เกาหลี
62
จีน-ฮองกง
78
สิงคโปร
60
จีน-ไทเป
47
เฉลี่ยนานาชาติ

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
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 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

ขอ 20

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การเขาใจแนวคิด

ของผสม
ขอใดตอไปนี้ไมใชของผสม
1)
2)
3)
4)

ควัน
น้ําตาล
นม
สี

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
48
ญี่ปุน
56
เกาหลี
34
จีน-ฮองกง
55
สิงคโปร
64
จีน-ไทเป
40
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 21

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การเขาใจแนวคิด

สารละลายทีม่ ีความเขมขนเพียงครึ่งเดียว
เดวิ ด เตรี ย มสารละลายโดยละลายเกลื อ 10 กรั ม ในน้ํ า 100
มิลลิลิตร เขาตองการสารละลายที่มีความเขมขนเพียงครึ่งเดียว
จากเดิ ม เขาควรจะเติ ม สิ่ ง ใดลงในสารละลายเดิ ม เพื่ อ ทํ า ให
สารละลายมีความเขมขนเหลือเพียงครึ่งเดียว
1)
2)
3)
4)

น้ํา 50 มิลลิลติ ร
น้ํา 100 มิลลิลิตร
เกลือ 5 กรัม
เกลือ 10 กรัม

คําตอบถูก

ขอ 22

ประเทศ
% ตอบถูก
46
ญี่ปุน
40
เกาหลี
46
จีน-ฮองกง
40
สิงคโปร
46
จีน-ไทเป
30
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การเขาใจแนวคิด

สารในขอใดที่เปนธาตุ
ออกซิเจน ไฮโดรเจน และน้ําเปนสาร
สารเหลานี้ขอใดที่เปนธาตุ
1)
2)
3)
4)

ออกซิเจน ไฮโดรเจน และน้ํา
ออกซิเจนและไฮโดรเจนเทานั้น
ออกซิเจนเทานั้น
น้ําเทานัน้

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
64
ญี่ปุน
66
เกาหลี
38
จีน-ฮองกง
67
สิงคโปร
75
จีน-ไทเป
49
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 23

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

ชนิดของสารที่เปนผงสีขาว/ดํา
ผงแปงทีม่ ีทงั้ จุดเล็กๆ สีขาวและจุดเล็กๆ สีดํานาจะเปน
1)
2)
3)
4)

สารละลาย
สารประกอบบริสุทธิ์
สารผสม
ธาตุ

คําตอบถูก

ขอ 24

ประเทศ
% ตอบถูก
83
ญี่ปุน
77
เกาหลี
75
จีน-ฮองกง
80
สิงคโปร
79
จีน-ไทเป
72
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

ปฏิกิรยิ าของคลอรีนและโซเดียม
เมื่อกาซคลอรีนเกิดปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม จะเกิดสารชนิดใด
1)
2)
3)
4)
5)

สารผสม
สารประกอบ
ธาตุ
อัลลอย
สารละลาย

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
56
ญี่ปุน
49
เกาหลี
32
จีน-ฮองกง
58
สิงคโปร
59
จีน-ไทเป
41
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 25

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

การแยก เกลือ/ทราย/ผงเหล็ก ที่ผสมอยูดวยกัน
เทเรซาไดรับของผสมระหวาง เกลือ ทราย ผงเหล็ก และเศษไม
ชิ้นเล็กๆ เธอแยกของผสมโดยใช 4 ขั้นตอนตามทีแ่ สดงในแผนภาพ
ตัวอักษร ก ข ค และ ง ถูกใชแทนองคประกอบทั้ง 4 แตไมไดระบุ
ไววาตัวอักษรใดแทนสิ่งใด

ขั้นที่ 1 ใชแมเหล็ก

กขคง
ขคง

ขั้นที่ 2 เติมน้ําและนํา
องคประกอบที่
ลอยน้ําออก

ประเทศ
% ตอบถูก
58
ญี่ปุน
54
เกาหลี
58
จีน-ฮองกง
68
สิงคโปร
67
จีน-ไทเป
34
เฉลี่ยนานาชาติ

ก

ขคง
ค ง + น้ํา

ขั้นที่ 3 กรอง

ข

ค ง + น้ํา
ง + น้ํา

ขั้นที่ 4 ระเหยน้ําออก

ค

ง + น้ํา
น้ํา

ง

ระบุวาแตละองคประกอบคืออะไรโดยเขียน เกลือ ทราย เหล็ก หรือ ไม ลงในชองวางดานลาง
องคประกอบ ก คือ ________________________
องคประกอบ ข คือ ________________________
องคประกอบ ค คือ ________________________
องคประกอบ ง คือ ________________________
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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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

ขอ 26

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

โครงสรางระดับอนุภาคของสาร

การเขาใจแนวคิด

เอาอะตอมออกจากเกาอี้
ถานักเรียนเอาอะตอมทัง้ หมดออกจากเกาอี้แลวจะเหลืออะไร
1)
2)
3)
4)

เกาอี้อยูท ี่เดิมแตมันจะไรน้ําหนัก
เกาอี้ก็จะเปนเหมือนเดิมทุกประการ
จะไมมีอะไรของเกาอีเ้ หลืออยูเลย
เหลือเพียงกลุม ของของเหลวบนพื้น

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
65
ญี่ปุน
66
เกาหลี
47
จีน-ฮองกง
69
สิงคโปร
52
จีน-ไทเป
51
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3
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ขอ 27

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

โครงสรางระดับอนุภาคของสาร

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

อนุภาคในนิวเคลียสของอะตอม
ประเทศ
% ตอบถูก
37
ญี่ปุน
43
เกาหลี
31
จีน-ฮองกง
65
สิงคโปร
63
จีน-ไทเป
47
เฉลี่ยนานาชาติ

นิวเคลียสของอะตอมสวนใหญประกอบดวย
1)
2)
3)
4)

นิวเคลียสเพียงอยางเดียว
โปรตอนและนิวตรอน
โปรตอนและอิเลคตรอน
นิวตรอนและอิเลคตรอน

คําตอบถูก

ขอ 28

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

โครงสรางระดับอนุภาคของสาร

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

อะตอมที่เปนกลางไดรับอิเลคตรอน
เมื่ออะตอมที่เปนกลางไดรับอิเลคตรอนเพิม่ จะเกิดเปนอะไร
1)
2)
3)
4)

ของผสม
ไอออน
โมเลกุล
โลหะ

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
48
ญี่ปุน
21
เกาหลี
51
จีน-ฮองกง
79
สิงคโปร
54
จีน-ไทเป
47
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ขอ 29

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

ไฟฟาและแมเหล็ก

การเขาใจแนวคิด

ขั้วของแมเหล็กที่ถกู ตัด
ภาพขางลางแสดงแทงแมเหล็กที่ถกู เลื่อยตัดออกเปนสามทอน
เหนือ

ประเทศ
% ตอบถูก
64
ญี่ปุน
59
เกาหลี
40
จีน-ฮองกง
62
สิงคโปร
44
จีน-ไทเป
44
เฉลี่ยนานาชาติ

ใต

จงเขียนอักษรแสดงขั้วเหนือ (N) หรือขั้วใต (S) ลงในกรอบที่กาํ หนดไวที่ปลายแทงแมเหล็กทอนทีอ่ ยู
ตรงกลาง เพื่อแสดงขั้วแมเหล็ก

การใหคะแนน
คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองเขียนตัวอักษรทั้งสองในกรอบที่ปลายแมเหล็กแทงกลาง (N-S) หรือจะเขียนนอกกรอบ
ขางบน ขางลาง ถาถูกขั้วก็ถือวาถูก สวนที่แทงอื่นจะเขียนดวยหรือไมก็ตาม
คําตอบถูก
 N-S
คําตอบผิด
 S-N
 เขียนตัวอักษรที่ปลายแทงอื่นที่ไมใชแทงกลาง
 คําตอบผิดอื่นๆ
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ขอ 30

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

ไฟฟาและแมเหล็ก

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

แผนภาพของแบตเตอรี่ในถานไฟฉาย
แผนภาพแสดงกระบอกไฟฉาย และการจัดวางแบตเตอรี่ภายในกระบอก

ข

ก

เพื่อจะใหไฟฉายทํางานได ตองจัดแบตเตอรี่ตามรูปใด
1) จัดตามรูป ก เทานัน้
2) จัดตามรูป ข เทานั้น
3) จัดตามรูป ค เทานั้น
4) การจัดทัง้ สามแบบนี้ ไมทาํ ใหไฟฉายทํางานได

คําตอบถูก

ขอ 31

ประเทศ
% ตอบถูก
93
ญี่ปุน
93
เกาหลี
93
จีน-ฮองกง
97
สิงคโปร
92
จีน-ไทเป
85
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

ไฟฟาและแมเหล็ก

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

เข็มทิศถูกวางไวใกลแมเหล็ก
ประเทศ
% ตอบถูก
88
ญี่ปุน
87
เกาหลี
61
จีน-ฮองกง
76
สิงคโปร
86
จีน-ไทเป
40
เฉลี่ยนานาชาติ
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แผนภาพขางบน แสดงเข็มของเข็มทิศที่ขวั้ เหนือและขั้วใตของเข็มมีตัวอักษร N และ S กํากับไว
เมื่อนําไปวางใกลแมเหล็กทีแ่ รงจัด ตามรูปขางลาง

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

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. (อธิบายคําตอบโดยใชความรูเรือ่ งแมเหล็ก)
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

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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ขอ 32

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

พลังงาน แหลง และการเปลี่ยนแปลง

การเขาใจแนวคิด

พลังงานสะสมในลวดสปริงสองเสน
ลวดสปริง 1 และสปริง 2 เหมือนกัน สปริง 1 ถูกอัดและถูกตรึง
ดวยที่จับ สวนสปริง 2 ถูกอัดมากกวาและถูกตรึงไวเชนกัน

1

2

ประเทศ
% ตอบถูก
81
ญี่ปุน
84
เกาหลี
69
จีน-ฮองกง
84
สิงคโปร
64
จีน-ไทเป
62
เฉลี่ยนานาชาติ

สปริงเสนใดมีพลังงานสะสมมากกวากัน
1)
2)
3)
4)

สปริง 1
สปริง 2
สปริง ทัง้ สองมีพลังงานสะสมเทากัน
บอกไมได นอกจากจะตองรูก อนวาสปริงทําจากวัตถุใด

คําตอบถูก

ขอ 33

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

พลังงาน แหลง และการเปลี่ยนแปลง

การเขาใจแนวคิด

ตะปูถูกถอนออกจากแผนไม
เมื่อตะปูถูกถอนออกจากแผนไม ตะปูจะรอนขึ้น เพราะเหตุใด
จงอธิบาย
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ประเทศ
% ตอบถูก
74
ญี่ปุน
70
เกาหลี
74
จีน-ฮองกง
67
สิงคโปร
84
จีน-ไทเป
52
เฉลี่ยนานาชาติ

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

การใหคะแนน
คําตอบถูก
 คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองอางถึงการเสียดทาน (อาจอางไมชัดเจน เปนนัย หรืออางถึงชัดเจนก็ได) เชน
o เพราะตะปูถูกถูกับไม
o ตะปูเกิดการตานทาน
o เพราะมีการเสียดทาน
o มีการเสียดทานระหวางตะปูกับแผนไม
 คําอธิบายอางถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เชน
o ในตะปูมีพลังงานมากขึ้นหลังจากมีการถอนออก
o เพราะตองใชพลังงานในการดึงมันออกมา
o พลังงานจลนเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนเมื่อดึงมันออกมา
 คําตอบถูกอื่นๆ
คําตอบผิด
 คําตอบอางถึงเฉพาะตะปู หรือการถอนโดยไมเกี่ยวกับการเสียดสี หรือพลังงาน เชน
o เพราะมันถอนออกยาก
o เพราะตองดึงแรงๆ
o เพราะมันฝงอยูในไมนานเกินไป
 คําตอบผิดอื่นๆ

ขอ 34

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การเขาใจแนวคิด

ตามแผนผังขางลางนี้ รูปซายแสดงลูกบอลที่ผูกติดปลายเชือก
และถูกเหวี่ยงเปนวงกลม สวนรูปขวาแสดงการเหวี่ยงของลูกบอล
เมื่อมองลงมาจากดานบน

ประเทศ
% ตอบถูก
77
ญี่ปุน
87
เกาหลี
69
จีน-ฮองกง
79
สิงคโปร
68
จีน-ไทเป
60
เฉลี่ยนานาชาติ

ทางเดินของลูกบอลที่หลุดจากวงโคจร

มองจากดานบน
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS
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หลังจากเหวีย่ งไปหลายรอบ และลูกบอลมาอยูทจี่ ุด Q ก็หลุดออกจากปลายเชือก
แผนผังรูปใดตอไปนี้ แสดงทิศทางของลูกบอลที่วงิ่ ไปในทันทีทหี่ ลุดจากปลายเชือก

คําตอบถูก

ขอ 35

1)

2)

3)

4)

ขอ 1

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การเขาใจแนวคิด

ทําไมลูกโปงฮีเลี่ยมจึงลอยขึ้น
ลูกโปงที่อัดดวยกาซฮีเลี่ยม เมื่อถูกปลอยเปนอิสระจะลอยขึ้น
ขางบน ขอใดตอไปนี้อธิบายไดดีที่สุดวาทําไมจึงลอยขึน้
1) ความหนาแนนของฮีเลี่ยมนอยกวาความหนาแนนของ
อากาศ
2) ความตานทานของอากาศชวยพยุงลูกโปงใหลอยขึ้น
3) ไมมีแรงโนมถวงกระทําตอลูกโปงฮีเลีย่ ม
4) ลมพัดพาลูกโปงลอยขึ้นขางบน
คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
74
ญี่ปุน
89
เกาหลี
71
จีน-ฮองกง
81
สิงคโปร
86
จีน-ไทเป
58
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 36

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การเขาใจแนวคิด

มงกุฎโลหะ: ความหนาแนนของกอนโลหะ
พระราชาตองการทราบวามงกุฎโลหะของพระองคทาํ ดวยโลหะใด
นักวิทยาศาสตรตองศึกษาสมบัติของโลหะที่ใชทาํ มงกุฎ จึงตองการเปรียบเทียบความหนาแนนของ
มงกุฎกับกอนโลหะที่คลายกับกอนโลหะเดิม คาความหนาแนนของสารคือมวลของสารหารดวย
ปริมาตรของสารนั้น (ความหนาแนน = มวล/ปริมาตร)
นักวิทยาศาสตรหาปริมาตรของกอนโลหะ และคํานวณหาความหนาแนนโดยใชมวลที่ทราบคาแลว
(2400 กรัม) รูปดานลางแสดงมิติของกอนโลหะทีน่ ักวิทยาศาสตรวัดได
5 cm
5 cm

5 cm

ความหนาแนนของกอนโลหะเปนเทาไร
คําตอบ _______________ g/cm3

ประเทศ
% ตอบถูก
47
ญี่ปุน
33
เกาหลี
53
จีน-ฮองกง
64
สิงคโปร
43
จีน-ไทเป
21
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนน
คําตอบถูก
 19.2 g/cm3
 19 g/cm3 [คิดเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด]
คําตอบผิด
 แสดงวิธีหาคาความหนาแนน (มวล/ปริมาตร) แตไมคํานวณคาความหนาแนน หรือคํานวณผิด
 125 [คํานวณปริมาตรแตไมคํานวณความหนาแนน]
 19.3 [ไมไดแสดงวิธีคิด ลอกความหนาแนนจากตารางมาตอบ]
 คําตอบผิดอื่นๆ
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ขอ 37

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

มงกุฎโลหะ: การหาปริมาตรของมงกุฎโลหะ
ประเทศ
% ตอบถูก
36
ญี่ปุน
33
เกาหลี
33
จีน-ฮองกง
38
สิงคโปร
32
จีน-ไทเป
13
เฉลี่ยนานาชาติ

นักวิทยาศาสตรจําเปนตองหาปริมาตรของมงกุฎเพื่อที่จะทราบ
ความหนาแนนของโลหะ
นักวิทยาศาสตรมีวัสดุและอุปกรณเหลานี้ สําหรับใชหาปริมาตร

ถาดพลาสติก

กอกน้ํา

อางน้ํา

กระบอกตวง

จงบรรยายวิธที ี่นกั วิทยาศาสตรอาจจะใช เพื่อหาปริมาตรของมงกุฎ โดยใชอุปกรณทมี่ ีใหนกั เรียน
อาจจะวาดแผนภาพเพื่อประกอบคําบรรยายก็ได

การใหคะแนน
คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองบรรยายถึง หรือเขียนแผนภาพแสดงการแทนที่น้ํา และบงชี้ชัดเจนถึงการหาปริมาตรของ
มงกุฎ แมคําตอบจะบอกถึงการใชอุปกรณอื่นๆ นอกจากที่กําหนด (เชน ไมบรรทัด ปากกาเขียนเครื่องหมาย ฯลฯ)
คําตอบที่บอกวาใชการแทนที่ หรือภาพที่แสดงการแทนที่ โดยไมบรรยายวิธีทําหรือขั้นตอนการทํา ใหไดคะแนนบางสวน
คําตอบถูก
 บรรยายถึง หรือเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการแทนที่น้ํา ใชวิธีวัดความสูงของระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลง
1) ใสน้ําลงในอาง (ถาด ฯลฯ) ทําเครื่องหมายระดับน้ําไว
2) ใสมงกุฎลงในน้ํา (อาง ถาด) ทําเครื่องหมายระดับน้ําใหม
3) วัดความแตกตางของปริมาตร กอนและหลังใสมงกุฎลงในน้ํา
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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

ขอ 38

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การเขาใจแนวคิด

มงกุฎโลหะ: ทําไมนักวิทยาศาสตรตองวัดซ้ําๆ
นักวิทยาศาสตรวัดปริมาตรของมงกุฎหาครั้ง และคํานวณความหนาแนนในแตละครั้งของการวัด
ปริมาตร ไดผลดังในตารางขางลาง
การวัดครั้งที่

ปริมาตรของมงกุฎ (cm3 )

ความหนาแนน (g/cm3 )

1
2
3
4
5

202
200
201
198
199

11.88
12.00
11.94
12.12
12.06
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ก. ทําไมนักวิทยาศาสตรตองวัดปริมาตรถึงหาครั้ง
ประเทศ
% ตอบถูก
53
ญี่ปุน
67
เกาหลี
56
จีน-ฮองกง
58
สิงคโปร
76
จีน-ไทเป
30
เฉลี่ยนานาชาติ

ข. นักวิทยาศาสตรรายงานตอพระราชาวา ความหนาแนนของ
มงกุฎ คือ 12.00 g/cm3 จงแสดงใหเห็นวานักวิทยาศาสตร
ใชผลที่ได มาทําใหไดคาความหนาแนนนีอ้ ยางไร

ประเทศ
% ตอบถูก
44
ญี่ปุน
15
เกาหลี
24
จีน-ฮองกง
47
สิงคโปร
28
จีน-ไทเป
14
เฉลี่ยนานาชาติ

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
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คําตอบผิด
 อางถึงความผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของการวัด โดยไมพูดถึงการเฉลี่ย ความถูกตอง ความแมนยํา ความ
เชื่อถือได ปองกันความผิดพลาด หรือความไมแนนอน เชน
o เผื่อวามีการวัดผิดเกิดขึ้น
o เพื่อใหแนใจวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
o เพื่อใหมั่นใจวาไดคําตอบถูกและตัวผูทดลองจะไมมีความผิด
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
 บอกวาเปนคาเฉลี่ย โดยไมแสดงวิธีทํา หรือวิธีทําผิด เชน
o เขาหาคาเฉลี่ย ของความหนาแนนทั้ง 5 คา
 แสดงวิธีหาความหนาแนน โดยไมมีการหาคาเฉลี่ยหรือคากลาง เชน
o เขาเอาคามวลมาหารดวยปริมาตร
o 2400/200 = 12.0
 คําตอบผิดอื่นๆ
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ขอ 39

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

เคมี

การจัดจําแนกและองคประกอบของสาร

การเขาใจแนวคิด

มงกุฎโลหะ: กอนโลหะทํามาจากอะไร
ตารางตอไปนีแ้ สดงความหนาแนนของโลหะตางๆ
โลหะ

ความหนาแนน (g/cm3)

แพลทตินัม
ทอง
เงิน
ทองแดง
สังกะสี
อะลูมิเนียม

21.4
19.3
10.5
8.9
7.1
2.7

ก. คาความหนาแนนของกอนโลหะที่นักเรียนคํานวณไดจากขอ 36
จงพิจารณากอนโลหะในขอนั้นนาจะทําจากโลหะใด
คําตอบ _________________________________
จงใหคําอธิบายประกอบคําตอบ

ข. ความหนาแนนของมงกุฎคือ 12.0 g/cm3 นักเรียนจะรายงาน
พระราชาวาชางอัญมณี ใชโลหะใดหรือโลหะผสมใด ในการทํา
มงกุฎ

ประเทศ
% ตอบถูก
36
ญี่ปุน
18
เกาหลี
23
จีน-ฮองกง
36
สิงคโปร
29
จีน-ไทเป
16
เฉลี่ยนานาชาติ

ประเทศ
% ตอบถูก
1
ญี่ปุน
19
เกาหลี
20
จีน-ฮองกง
20
สิงคโปร
25
จีน-ไทเป
8
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนน ก.
ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุวาทอง และ ใหคําอธิบายที่อยูบนพื้นฐานของเรื่องความหนาแนน ถาตอบวาทองแตไมมี
คําอธิบายหรืออธิบายผิดถือวาเปนคําตอบที่ไมถูก ในกรณีที่ตอบโลหะอื่น หรือโลหะหลายชนิดตามความหนาแนนที่
คํานวณผิดในขอที่ผานมา และใหคําอธิบายที่สมเหตุสมผลตามความหนาแนนที่คํานวณผิด คําตอบลักษณะนี้เปน
คําตอบที่ถูกตอง
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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) ไมไดบอกชื่อโลหะที่
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

ขอ 40

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

การขยายผล: กราฟระยะทาง/เวลา
กราฟขางลางเขียนจากการเดินของแมลงเตาทองตัวหนึ่งที่เดินเปนเสนตรง

ระยะทาง (cm)

ประเทศ
% ตอบถูก
89
ญี่ปุน
90
เกาหลี
84
จีน-ฮองกง
90
สิงคโปร
80
จีน-ไทเป
71
เฉลี่ยนานาชาติ

เวลา (วินาที)

ถาแมลงเตาทองเคลื่อนที่ดวยความเร็วเดิมจะตองใชเวลาเทาไรที่จะเคลื่อนที่ 10 cm
1)
2)
3)
4)

4 วินาที
6 วินาที
20 วินาที
25 วินาที

คําตอบถูก
156
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ขอ 41

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

การควบคุมการทดลอง
แผนผังขางลางแสดงการทดลอง 9 ครั้ง ที่นิมิตทําการทดลองที่
ใชรถลากเล็กๆ ที่มีขนาดตางกัน สองขนาด และมีกลองจํานวน
แตกตางกันวางอยูบนรถ กลองทุกกลองมีมวลเทากัน เขาใชราง
อันเดียวกันทดลอง แตความสูงตางๆ กัน

ประเทศ
% ตอบถูก
78
ญี่ปุน
75
เกาหลี
66
จีน-ฮองกง
79
สิงคโปร
63
จีน-ไทเป
43
เฉลี่ยนานาชาติ

เขาตองการทดสอบความคิดของเขาทีว่ ายิ่งวางรางใหสงู ขึ้น รถจะเคลือ่ นที่ลงมาเร็วขึ้น เขาควรจะ
เปรียบเทียบการทดลองสามครั้งใด
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
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ขอ 42

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แรงและการเคลื่อนที่

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

แนวโนมของขอมูล เมื่อมีมวลหลายๆ ขนาดบนลวดสปริง
ตารางขางลางแสดงผลการทดลอง ที่ตองการสํารวจวาความยาว
ของลวดสปริงจะเพิ่มขึน้ อยางไร เมื่อมีมวลตางๆ กันมาแขวนอยู
มวล (g)
0
10
20
30
40
50
60

ความยาวของสปริง (cm)
5
7
9
11
12
13
13

ประเทศ
% ตอบถูก
56
ญี่ปุน
68
เกาหลี
55
จีน-ฮองกง
75
สิงคโปร
67
จีน-ไทเป
42
เฉลี่ยนานาชาติ

จงบรรยายการเปลี่ยนแปลงความยาวของสปริง เมื่อมีวตั ถุที่มีมวลตางกันหอยแขวนอยู

การใหคะแนน
คําตอบที่ไดคะแนนเต็มตองบอกพื้นฐานสองอยางจากตาราง
1) ตอนแรก ความยาวของสปริงเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ (ในอัตราคงที่) เมื่อมวลถูกเพิ่มขึ้น
2) หลังจากจุดหนึ่ง (40 กรัม) ความยาวของสปริงเริ่มคงที่ และไมเปลี่ยนแปลงเมื่อมวลถูกเพิ่มขึ้น
คําตอบอาจบอกเปนปริมาณ หรือบอกคราว ๆ เชิงคุณภาพ (แมไมใสหนวยความยาวหรือน้ําหนักก็ไมถือวาผิด)
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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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ขอ 43

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

ความรอนและอุณหภูมิ

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

เทอรมอมิเตอรสําหรับวัดน้ําเดือด
ที่ระดับความสูงตางๆ กัน จุดเดือดของน้ําจะแตกตางกัน
อยูในชวง 80๐C ถึง 100๐C เทอรมอมิเตอรที่มีสเกลเปน
องศาเซลเซียสที่แสดงไวขางลางนี้ อันไหนที่จะใชวัดจุดเดือด
ของน้ําในชวงความสูงตางๆ ไดเที่ยงตรงทีส่ ุด

ก.

ข.

ค.

ง.

ประเทศ
% ตอบถูก
29
ญี่ปุน
33
เกาหลี
38
จีน-ฮองกง
25
สิงคโปร
30
จีน-ไทเป
20
เฉลี่ยนานาชาติ

จ.

เทอรมอมิเตอร
1)
2)
3)
4)
5)

เทอรมอมิเตอร
เทอรมอมิเตอร
เทอรมอมิเตอร
เทอรมอมิเตอร
เทอรมอมิเตอร

คําตอบถูก
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ขอ 4
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ขอ 44

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การเขาใจแนวคิด

การเห็นในทีม่ ืด
คนที่อยูในหองมืดในเวลากลางวัน เมื่อมองออกนอกหนาตางจะ
สามารถมองเห็นคนที่อยูขางนอกไดชัดเจน แตคนที่อยูข างนอก
จะไมสามารถมองเห็นคนขางใน ทําไมจึงเปนเชนนัน้
1) ไมมีแสงเพียงพอที่จะสะทอนจากบุคคลทีอ่ ยูในหอง
2) รังสีของแสงไมสามารถผานหนาตางกลับไปกลับมาสอง
ครั้งได
3) แสงขางนอกไมสามารถผานหนาตางเขามาได
4) แสงแดดไมเขมขนมากพอเทากับแสงสวางจากแหลงอืน่

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
61
ญี่ปุน
78
เกาหลี
73
จีน-ฮองกง
87
สิงคโปร
79
จีน-ไทเป
66
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1
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ขอ 45

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การเขาใจแนวคิด

มุมสะทอนของรังสีแสง
ประเทศ
% ตอบถูก
80
ญี่ปุน
81
เกาหลี
68
จีน-ฮองกง
79
สิงคโปร
75
จีน-ไทเป
63
เฉลี่ยนานาชาติ

รังสีของแสงพุง เขาหากระจกดังภาพ

กระจก

รูปในขอใดตอไปนี้ แสดงทิศทางของแสงสะทอน
1)

2)

กระจก

กระจก

3)

กระจก

คําตอบถูก
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4)

กระจก

ขอ 2
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ขอ 46

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การเขาใจแนวคิด

แสงแดดผานปริซึม
ประเทศ
% ตอบถูก
10
ญี่ปุน
74
เกาหลี
49
จีน-ฮองกง
65
สิงคโปร
38
จีน-ไทเป
23
เฉลี่ยนานาชาติ

แผนผังแสดงรังสีของแสงแดดเดินทางผานปริซึมกระจก

แสงแดด

ฉาก
ปริซึม

จงบรรยายวาจะมองเห็นอะไรบนฉาก (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)

แสงแดด

ฉาก
ปริซึม
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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 แสงจะขามไปทางดานหลังของปริซึม 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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ขอ 47

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การเขาใจแนวคิด

ฟาแลบกอนฟารอง
คืนวันที่ฝนฟาคะนอง มะลิมองออกไปนอกหนาตาง เธอเห็นแสง
ของฟาแลบ และอีกสองสามวินาทีตอมาก็ไดยินเสียงฟารองตามมา
จงอธิบายวาทําไมเธอจึงมองเห็นฟาแลบกอนไดยินฟารอง

ประเทศ
% ตอบถูก
65
ญี่ปุน
47
เกาหลี
62
จีน-ฮองกง
88
สิงคโปร
70
จีน-ไทเป
42
เฉลี่ยนานาชาติ

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
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ขอ 48

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ตําแหนงของเทียนทีส่ ะทอน
เทียนเลมหนึง่ ถูกวางไวบนแผนที่มชี องตารางซึ่งอยูหนากระจก
ดังรูป
จุดไหนในกระจกที่จะเปนตําแหนงที่มองเห็นภาพสะทอนของ
เทียนในกระจก

ประเทศ
% ตอบถูก
75
ญี่ปุน
77
เกาหลี
80
จีน-ฮองกง
88
สิงคโปร
77
จีน-ไทเป
64
เฉลี่ยนานาชาติ

กระจกเงา

1)
2)
3)
4)

ที่จุด A
ที่จุด B
ที่จุด C
ที่จุด D

คําตอบถูก
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ขอ 2

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 49

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ขนาดของเงา
ประเทศ
% ตอบถูก
67
ญี่ปุน
79
เกาหลี
61
จีน-ฮองกง
66
สิงคโปร
68
จีน-ไทเป
59
เฉลี่ยนานาชาติ

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

กระดาษโปสเตอร

ถากระดาษโปสเตอร ถูกเคลื่อนยายออกไปใหหางออกไปอีก 40 cm นั่นคือไปอยูหางจากหลอดไฟ
80 cm เงาของบัตรแข็งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดของดานหนึง่ เปนเทาไร
1)
2)
3)
4)

5 cm
10 cm
15 cm
20 cm

คําตอบถูก

ขอ 4
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ขอ 50

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

ฟสิกส

แสง

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ภาพสะทอนในกระจก
พูกนั วางอยูห นากระจกเงา ดังรูป จงเขียนรูปของพูกนั ทีจ่ ะ
มองเห็นปรากฏในกระจกเงา
กระจกเงา

ประเทศ
% ตอบถูก
66
ญี่ปุน
46
เกาหลี
60
จีน-ฮองกง
59
สิงคโปร
52
จีน-ไทเป
44
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนน
ภาพของพูกันที่อยูในขอบเขตกรอบสีเหลี่ยมที่ถูกตอง ใหถือวาถูกไดคะแนนเค็ม ภาพของพูกันที่อยูในขอบเขตกรอบ
สี่เหลี่ยมที่ถูกแมไมแสดงปลายพูกันชัดเจนก็ใหถือวาถูก ยกเวนแสดงขนแปรงปลายพูกันผิดทิศทาง ใหถือวาผิด
คําตอบถูก
 วางถูกตําแหนง ถูกมุม ถูกทิศทาง (รูป 1)
คําตอบผิด
 วางตําแหนงและมุมถูก แตปลายพูกันหันไปทางซาย (รูป 2)
 วาดรูปขนานกับภาพวัตถุ (รูป 3)
 มุมถูก แตกรอบผิด (รูป 4) หรือปลายพูกันผิดทิศ
 คําตอบผิดอื่นๆ
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ขอ 51

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

การเขาใจแนวคิด

ลักษณะที่ปรากฎของดาวพฤหัสและดวงจันทร
ดาวพฤหัสมีขนาดใหญกวาดวงจันทรของโลกแตเรามองเห็นวา
มันมีขนาดเล็กกวาเมื่อเรามองจากโลก ทําไมจึงเปนเชนนั้น

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
75
ญี่ปุน
83
เกาหลี
76
จีน-ฮองกง
81
สิงคโปร
67
จีน-ไทเป
65
เฉลี่ยนานาชาติ
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การใหคะแนน
คําตอบที่ถูกตองกลาวในเชิงการเปรียบเทียบระยะทางระหวางดาวพฤหัสและดวงจันทรเมื่อเปรียบเทียบกับโลก การ
เปรียบเทียบโดยนัยวาระยะทางจากดาวพฤหัสไกลกวามากถือเปนคําตอบที่ถูก ระยะทางจริงสามารถใชสื่อถึงการ
เปรียบเทียบความแตกตางได ระยะทางไมจําเปนตองเปนตัวเลขที่ถูกตองสมบูรณ ถาการเปรียบเทียบระยะทางถูกตอง
คําตอบที่กลาวเพียงดาวพฤหัสอยูไกลมาก หรือดวงจันทรอยูใกลโดยไมกลาวถึงการเปรียบเทียบก็ใหเปนคําตอบที่
ถูกตอง
คําตอบถูก
 อางถึงระยะทางของดาวพฤหัสที่ไกลกวามาก และ/หรือ ระยะทางของดวงจันทรที่สั้นกวา (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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ขอ 52

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

การเขาใจแนวคิด

ทําไมดวงจันทรจึงเปลี่ยนรูปราง
รูปรางของดวงจันทรที่ปรากฎเปลี่ยนแปลงอยูตลอดในแตละเดือน
ขอใดตอไปนี้อธิบายวาทําไมรูปรางของดวงจันทรที่ปรากฎจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด
1)
2)
3)
4)

โลกหมุนรอบตัวเอง
ดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง
ดวงจันทรโคจรรอบโลก
เมฆบังดวงจันทร

คําตอบถูก

ขอ 53

ประเทศ
% ตอบถูก
58
ญี่ปุน
58
เกาหลี
72
จีน-ฮองกง
58
สิงคโปร
57
จีน-ไทเป
50
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

การเขาใจแนวคิด

ตําแหนงของดวงจันทรในขณะเกิดสุรยิ ปุ ราคา
วาดตําแหนงของดวงจันทรบนแผนภาพดานลางเพื่อแสดงใหเห็น
วาการเกิดสุรยิ ุปราคามีลกั ษณะอยางไร

ดวงอาทิตย

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ประเทศ
% ตอบถูก
61
ญี่ปุน
59
เกาหลี
76
จีน-ฮองกง
70
สิงคโปร
62
จีน-ไทเป
53
เฉลี่ยนานาชาติ

โลก
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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

ดวงอาทิตย

ขอ 54

คําตอบผิด

ดวง
จันทร

โลก

โลก

ดวงอาทิตย
ดวงจันทร

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

การเขาใจแนวคิด

ทิศทางที่ลกู บอลรวงสูพนื้
ประเทศ
% ตอบถูก
92
ญี่ปุน
90
เกาหลี
81
จีน-ฮองกง
80
สิงคโปร
86
จีน-ไทเป
70
เฉลี่ยนานาชาติ
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รูปภาพดานบนแสดงรูปคน 3 คนถือลูกบอลยืนอยูที่ตําแนงตางๆ บนโลก ถาคนเหลานั้นปลอยลูกบอล
แรงโนมถวงจะทําใหมนั รวงจากมือ
ภาพใดตอไปนี้ที่แสดงทิศทางที่ลูกบอลของทัง้ 3 ตําแหนงตกไดดีที่สดุ
1)

2)

3)

4)

คําตอบถูก

ขอ 4

ขอ 55

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

ดวงอาทิตย
ดวงอาทิตยเปนตัวอยางของขอใดตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

ดาวหาง
ดาวเคราะห
กาแล็กซี
ดาวฤกษ

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
37
ญี่ปุน
29
เกาหลี
65
จีน-ฮองกง
56
สิงคโปร
54
จีน-ไทเป
60
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 4
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ขอ 56

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โลกในระบบสุริยะและในจักรวาล

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวศุกรและดาวพุธ
ตารางแสดงขอมูลบางประการเกี่ยวกับดาวศุกรและดาวพุธ
เวลาในการโคจรรอบ
คาเฉลี่ยระยะหางจาก
ดวงอาทิตย (ลานกิโลเมตร) ดวงอาทิตย (จํานวนวัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย
บนพื้นผิว (°C)

องคประกอบของ
ชั้นบรรยากาศ

ดาวศุกร

470

สวนใหญเปน
คารบอนไดออกไซด

108

225

ดาวพุธ

300

มีกาซเบาบาง

58

88

ขอใดอธิบายวาทําไมอุณหภูมิบนพืน้ ผิวของดาวศุกรจงึ สูงกวาดาวพุธไดดีที่สุด
1) ดาวพุธมีการดูดซับแสงอาทิตยไดนอยกวาเพราะขาด
กาซที่เปนบรรยากาศ
2) เปอรเซนตของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศของ
ดาวศุกรที่สงู เปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
3) ดาวศุกรมีการโคจรรอบดวงอาทิตยนานกวาทําใหดูดซับ
ความรอนจากดวงอาทิตยไดมากกวา
4) ดาวพุธไดรับรังสีจากดวงอาทิตยโดยตรงนอยกวาเพราะ
มันอยูใกลดวงอาทิตยมากกวา

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
47
ญี่ปุน
70
เกาหลี
69
จีน-ฮองกง
60
สิงคโปร
69
จีน-ไทเป
36
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 57

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก

การเขาใจแนวคิด

ขอความเกี่ยวกับอายุของภูเขาที่เปนความจริง
รูปภาพแสดงภูเขาสองลูกทีแ่ ตกตางกัน ภูเขาในรูป ก. ขรุขระ
และเปนรอยหยัก ภูเขาในรูป ข. เรียบและมีรูปรางกลม

รูป ก.

ประเทศ
% ตอบถูก
22
ญี่ปุน
42
เกาหลี
20
จีน-ฮองกง
12
สิงคโปร
21
จีน-ไทเป
30
เฉลี่ยนานาชาติ

รูป ข.

ขอความเกีย่ วกับภูเขาในขอใดที่นาจะเปนจริง
1)
2)
3)
4)

ภูเขาในรูป ก. มีอายุมากกวา
ภูเขาในรูป ข. มีอายุมากกวา
ภูเขานาจะมีอายุประมาณเดียวกันแตเกิดขึ้นจากวิธที ี่ตางกัน
ภูเขานาจะมีอายุประมาณเดียวกันแตอยูในซีกโลกที่ตางกัน

คําตอบถูก

ขอ 2

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

175

ขอ 58

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก

การเขาใจแนวคิด

วงแหวนไฟแหงแปซิฟค (Pacific Ring of Fire)
ประเทศ
% ตอบถูก
74
ญี่ปุน
62
เกาหลี
77
จีน-ฮองกง
63
สิงคโปร
70
จีน-ไทเป
48
เฉลี่ยนานาชาติ

แผนภาพดานบนแสดงวงแหวนไฟแหงแปซิฟค แผนดินไหวและกิจกรรมของภูเขาไฟเกิดขึ้นตามแนว
ของวงแหวนไฟ ขอใดอธิบายวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนี้ไดดีที่สุด
1)
2)
3)
4)

มันอยูตรงขอบระหวางแผนเปลือกโลก
มันอยูตรงขอบระหวางน้ําตืน้ และน้าํ ลึก
มันอยูตรงที่ทกี่ ระแสน้ําในมหาสมุทรมาบรรจบกัน
มันอยูตรงที่ทอี่ ุณหภูมิของมหาสมุทรสูงทีส่ ดุ

คําตอบถูก
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ขอ 1

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 59

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

สารทีไ่ มใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเทศ
% ตอบถูก
67
ญี่ปุน
71
เกาหลี
67
จีน-ฮองกง
82
สิงคโปร
87
จีน-ไทเป
62
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอใดไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
1)
2)
3)
4)

ถานหิน
น้ํามัน
ไม
กาซธรรมชาติ

คําตอบถูก

ขอ 60

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และประวัติศาสตรโลก

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

เชื้อเพลิงฟอสซิล
เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดขึ้นจาก
1)
2)
3)
4)

ภูเขาไฟ
ซากของสิง่ มีชวี ิต
กาซในบรรยากาศ
น้ําที่ถูกกักอยูใ นหิน

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
51
ญี่ปุน
56
เกาหลี
77
จีน-ฮองกง
81
สิงคโปร
79
จีน-ไทเป
52
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 2
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ขอ 61

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ตารางอุณหภูมิ/เวลา
ตารางแสดงอุณหภูมิของสถานที่แหงหนึ่ง ณ เวลาตางๆ ของวันเปนเวลา 3 วัน
6.00 น.
15°C
15°C
8°C

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

เวลาใดที่ลมกลายเปนลมหนาว
1)
2)
3)
4)
5)

วันจันทรเชา
วันจันทรบา ย
วันอังคารเชา
วันอังคารบาย
วันพุธบาย

คําตอบถูก
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9.00 น.
17°C
15°C
10°C

12.00 น.
20°C
15°C
14°C

15.00 น.
21°C
5°C
14°C

18.00 น.
19°C
4°C
13°C

ประเทศ
% ตอบถูก
96
ญี่ปุน
87
เกาหลี
87
จีน-ฮองกง
89
สิงคโปร
87
จีน-ไทเป
73
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 4

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 62

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

แผนที่โลกกับเสนรุง (ละติจูด)
60 องศาเหนือ

ง

ข

X

30 องศาเหนือ

ค

เสนศูนยสูตร

ก

30 องศาใต
60 องศาใต

แผนภาพดานบนแสดงแผนที่โลกที่มีเสนรุง ขีดกํากับไว สถานที่
ที่ทาํ เครื่องหมายไวบนแผนที่โลกแหงใดนาจะมีอุณหภูมเิ ฉลี่ย
ตลอดปคลายกับสถานที่ X
1)
2)
3)
4)

สถานที่ ก.
สถานที่ ข.
สถานที่ ค.
สถานที่ ง.

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
49
ญี่ปุน
64
เกาหลี
51
จีน-ฮองกง
63
สิงคโปร
65
จีน-ไทเป
48
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1
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ขอ 63

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

กระบวนการ วัฏจักร และ
ประวัติศาสตรโลก

การใหเหตุผลและการวิเคราะห

หินในถ้ําใตดนิ
ประเทศ
% ตอบถูก
26
ญี่ปุน
78
เกาหลี
25
จีน-ฮองกง
47
สิงคโปร
75
จีน-ไทเป
46
เฉลี่ยนานาชาติ

ถ้ําใตดินสวนใหญเกิดจากการกระทําของน้ําตอ
1)
2)
3)
4)

หินแกรนิต
หินปูน
หินทราย
หินดินดาน

คําตอบถูก

ขอ 64

ขอ 2

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โครงสรางของโลกและลักษณะ
ทางกายภาพ

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

ปริมาณกาซในชั้นบรรยากาศ
กาซที่พบในชัน้ บรรยากาศ 3 ชนิด ไดแก คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน และออกซิเจน กาซทัง้ สามตามปริมาณทีพ่ บใน
บรรยากาศ มีลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดคืออะไร
1)
2)
3)
4)

ไนโตรเจน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน
ออกซิเจน ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด
คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน ไนโตรเจน

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
49
ญี่ปุน
36
เกาหลี
56
จีน-ฮองกง
39
สิงคโปร
56
จีน-ไทเป
28
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1
ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 65

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก

โครงสรางของโลกและลักษณะทางกายภาพ

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

การเปลี่ยนแปลงรูปรางและความเร็วของแมน้ํา
แมน้ําสายเล็กๆ ที่ไหลเร็วจะพบในหุบเขาที่เปนรูปตัว V บนทางลาด
ชันของภูเขา ถานักเรียนติดตามแมนา้ํ ไปจนถึงสวนที่ไหลผานที่ราบ
นักเรียนคิดวารูปรางของแมน้ํานาจะมีลักษณะเปนเชนไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะที่พบบนภูเขา
1)
2)
3)
4)

สวนใหญจะเหมือนเดิม
ลึกขึ้นและเร็วขึ้น
ชาลงและกวางขึ้น
เปนเสนตรงมากขึ้น

คําตอบถูก

ขอ 66

ประเทศ
% ตอบถูก
84
ญี่ปุน
61
เกาหลี
48
จีน-ฮองกง
62
สิงคโปร
73
จีน-ไทเป
52
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

คารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในชัน้ บรรยากาศ
การเผาไหมเชือ้ เพลิงฟอสซิลทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดอาจ
สงผลอะไรกับโลกของเรา
1)
2)
3)
4)

ภูมิอากาศที่รอนมากขึ้น
ภูมิอากาศที่เย็นมากขึ้น
ลดความชืน้ สัมพัทธ
เพิ่มโอโซนในชั้นบรรยากาศ

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
80
ญี่ปุน
65
เกาหลี
72
จีน-ฮองกง
83
สิงคโปร
62
จีน-ไทเป
45
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 1
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ขอ 67

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

สาเหตุหลักของฝนกรด
ประเทศ
% ตอบถูก
38
ญี่ปุน
40
เกาหลี
56
จีน-ฮองกง
61
สิงคโปร
67
จีน-ไทเป
23
เฉลี่ยนานาชาติ

หนึง่ ในสาเหตุหลักของฝนกรดคือ
1)
2)
3)
4)

ของเสียจากโรงไฟฟานิวเคลียร
การรั่วไหลจากโรงงานผลิตสารเคมี
กาซจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
เพิ่มโอโซนในชั้นบรรยากาศ

คําตอบถูก

ขอ 68

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

กิจกรรมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ
กิจวัตรประจําวันในขอใดที่สามารถชวยลดมลภาวะทางอากาศ
ในเมืองใหญได
1)
2)
3)
4)

ลดเสียงของโทรทัศน
ใชวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
ใชบริการขนสงมวลชนแทนการขับรถ
นํากระดาษกลับมาใชใหม

คําตอบถูก
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ประเทศ
% ตอบถูก
58
ญี่ปุน
91
เกาหลี
84
จีน-ฮองกง
81
สิงคโปร
79
จีน-ไทเป
55
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

ตัวอยางการประเมินผลวิทยาศาสตรนานาชาติ: PISA และ TIMSS

ขอ 69

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

การเขาใจแนวคิด

ทรัพยากรธรรมชาติสนิ้ เปลือง
น้ํามันเปนตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง ขอใดเปน
อีกตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง
1)
2)
3)
4)

ไม
น้ําทะเล
แสงแดด
ถานหิน

คําตอบถูก

ขอ 70

ประเทศ
% ตอบถูก
39
ญี่ปุน
69
เกาหลี
80
จีน-ฮองกง
86
สิงคโปร
79
จีน-ไทเป
52
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 4

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

การเขาใจแนวคิด

แหลงพลังงานหมุนเวียน
จงบอกแหลงพลังงานหมุนเวียนมาหนึง่ อยาง และอธิบายวิธีที่
ผูคนจะใชพลังงานนัน้ ๆ มาหนึ่งวิธี
แหลงพลังงาน ____________________________________

ประเทศ
% ตอบถูก
9
ญี่ปุน
21
เกาหลี
64
จีน-ฮองกง
47
สิงคโปร
36
จีน-ไทเป
25
เฉลี่ยนานาชาติ

วิธีการใช
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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 (คลื่น 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” (โดยไมมีสิ่งที่เชื่อมโยงกับดวงอาทิตย) โดยมีหรือไมมีคําอธิบายถึงการนําไปใช
o พลังงานแสง มันชวยใหเรามองเห็น
o แสง
 คําตอบผิดอื่นๆ
o ไฟฟา ใชสําหรับทําอาหาร
o แบตเตอรี่ ใหพลังงานกับไฟฉาย
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ขอ 71

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

การเขาใจแนวคิด

กลุมของแหลงพลังงานหมุนเวียน
กลุมใดเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด
1)
2)
3)
4)

ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ
ดวงอาทิตย น้าํ มัน และ พลังงานความรอนใตพิภพ
ลม ดวงอาทิตย และน้าํ ขึ้น-น้ําลง
กาซธรรมชาติ ดวงอาทิตย และน้ําขึน้ -น้ําลง

คําตอบถูก

ขอ 72

ประเทศ
% ตอบถูก
66
ญี่ปุน
77
เกาหลี
84
จีน-ฮองกง
76
สิงคโปร
74
จีน-ไทเป
53
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ความรูที่เปนขอเท็จจริง

การแทะเล็มหญามากเกินไปจากปศุสัตว
การแทะเล็มหญามากเกินไปของปศุสัตวกอใหเกิดปญหาใหญ
ปญหานั้นคือ
1)
2)
3)
4)

การหมดไปของน้าํ ใตดิน
การเพิม่ ของมลภาวะ
การกรอนของหนาดิน
ฝนกรด

คําตอบถูก

ประเทศ
% ตอบถูก
63
ญี่ปุน
เกาหลี
68
จีน-ฮองกง
70
สิงคโปร
88
จีน-ไทเป
56
เฉลี่ยนานาชาติ

ขอ 3
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ขอ 73

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การคิด

การใชและการอนุรักษรัพยากรธรรมชาติ การใหเหตุผลและการวิเคราะห

ผลกระทบของเขื่อนในดานบวกและดานลบ
แผนภาพแสดงพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในหุบเขาที่เพิง่ มีการสรางเขื่อน

ทะเลสาบ
เขื่อน

แมน้ํา

พื้นที่เกษตรกรรม

การมีเขื่อนสามารถสงผลทัง้ ทางบวกและทางลบตอการทําเกษตรกรรมในหุบเขา
ก. อธิบายผลทางดานบวกของเขื่อนตอการทําเกษตรกรรมมา
1 ขอ

186

ประเทศ
% ตอบถูก
77
ญี่ปุน
83
เกาหลี
78
จีน-ฮองกง
72
สิงคโปร
87
จีน-ไทเป
60
เฉลี่ยนานาชาติ
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ข. อธิบายผลทางดานลบของเขื่อนตอการทําเกษตรกรรมมา
1 ขอ

ประเทศ
% ตอบถูก
38
ญี่ปุน
41
เกาหลี
57
จีน-ฮองกง
46
สิงคโปร
68
จีน-ไทเป
44
เฉลี่ยนานาชาติ

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
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o น้ําดีสําหรับพืชผล
o มันทําใหแมน้ําเล็กลงสําหรับการวายน้ําและตกปลา

 บอกผลดานลบ
o มันอาจกั้นไมใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับน้ําอยางเพียงพอ
o น้ําอาจอยูในระดับที่สูงมากและอาจไหลทวม
 คําตอบผิดอื่นๆ
รหัสสําหรับผลดานลบ
ใหคะแนนกับคําตอบที่ระบุผลดานลบของเขื่อนที่เชื่อมโยงกับการทําเกษตรกรรมในหุบเขาอยางชัดเจน
คําตอบถูก
 กลาวถึงการพังทลายของเขื่อน
o ถาเขื่อนพังน้ําอาจทวมหุบเขาและพืชผล
o ถามีการรั่ว น้ําจากทั้งเขื่อนอาจทวมและทําลายทุกสิ่ง
 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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ขอ 74

เนื้อหาสาระ

หัวขอหลัก

การคิด

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ําดื่มจากน้ําทะเล
น้ําทะเลมีเกลือละลายอยูและไมเหมาะสําหรับการดื่ม
อธิบายกระบวนการที่สามารถทําน้าํ ดื่มหนึง่ แกวจาก
น้ําทะเลหนึง่ ถัง

ประเทศ
% ตอบถูก
19
ญี่ปุน
22
เกาหลี
20
จีน-ฮองกง
35
สิงคโปร
7
จีน-ไทเป
10
เฉลี่ยนานาชาติ

การใหคะแนน
ใหคะแนนกับคําตอบที่บอกกระบวนการที่แสดงถึงวิธีในการแยกน้ําออกจากเกลือและเก็บสวนน้ําบริสุทธิ์ไว วิธีที่งาย
ที่สุดคือการกลั่น แตวิธีอื่นๆ ที่ถูกตองไดแก วิธีแชแข็ง หรือวิธีรีเวิรสออสโมซิส เปนคําตอบที่ถูกเชนกัน ใหคะแนนตอบ
ถูกบางสวนกับคําตอบที่บอกเฉพาะสวนของการแยกสารจากกระบวนการทั้งหมด คําตอบที่ตอบวาการตมใหเดือดหรือ
การกรองโดยไมไดบอกวาแยกน้ําและเกลืออยางไรใหเปนคําตอบที่ผิด
คําตอบถูก
 อธิบายกระบวนการที่ถูกตอง โดยมีขั้นตอนพื้นฐานตอไปนี้ (อาจใชเปนแผนภาพ)
1. ตมใหเดือดหรือระเหยเพื่อแยกน้ําออกจากเกลือ
2. เก็บน้ําที่กลั่นตัว (การควบแนน)
o ใหความรอนแกน้ําเกลือ ใชถาดขวางไอน้ําไวแลวใหมันหยดลงแกว เกลือจะเหลืออยูในถังและน้ําดื่ม
อยูในแกว
o ตมน้ําทะเลใหเดือด ใหไอน้ําผานเขาไปในทอและปลอยใหไอน้ํากลับคืนเปนน้ํา
 คําตอบถูกอื่นๆ
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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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