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ชุดที่ 1

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไวให
จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 3

แกรนดแคนยอน
แกรนดแคนยอนตั้งอยูในทะเลทรายแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เปนหุบเขาที่กวางใหญและลึกมาก
ประกอบดวยชั้นหินหลายชั้น ในอดีตกาลการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไดยกชั้นหินเหลานี้ขึ้นมา
ปจจุบันแกรนดแคนยอนหลายสวนมีความลึก 1.6 กม. มีแมน้ําโคโลราโดไหลผานดานลางสุดของหุบเขา
จงดูรูปขางลางซึ่งเปนรูปของแกรนดแคนยอนที่ถายจากขอบดานทิศใต สามารถเห็นชั้นหินที่แตกตางกัน
หลายชั้นไดชัดตามแนวผนังของหุบเขา

หินปูน A
หินชนวน A
หินปูน B
หินชนวน B
หินชีสตและหินแกรนิต
S426Q07

คําถามที่ 1 : แกรนดแคนยอน

ทุกๆ ปมีคนประมาณหาลานคนไปเที่ยวอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน มีความกังวลกันวาจะมี
ความเสียหายที่เกิดกับอุทยานเนื่องจากมีคนไปเที่ยวจํานวนมาก
คําถามตอไปนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบ
คําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การกรอนที่เกิดขึ้นจากการใชเสนทางเดิน มีมากนอยเทาใด

ใช / ไมใช

พื้นที่ของอุทยานมีความสวยงามเทากับเมื่อ 100 ปกอนหรือไม

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 4

S426Q03

คําถามที่ 2 : แกรนดแคนยอน

อุณหภูมิในแกรนดแคนยอนอยูในชวงตั้งแตต่ํากวา 0๐C จนถึงสูงกวา 40๐C แมวาจะเปนบริเวณ
ทะเลทราย บางครั้งรอยแตกของหินก็กักเก็บน้ําไว การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและน้ําในรอยแตก
ของหินไปเรงการแตกราวของหินไดอยางไร
1.
2.
3.
4.

น้ําที่เปนน้ําแข็งละลายหินที่รอน
น้ําทําใหหินเชื่อมติดกัน
น้ําแข็งขัดผิวหนาของหินใหราบเรียบ
น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน

S426Q05

คําถามที่ 3 : แกรนดแคนยอน

มีฟอสซิลของซากสัตวทะเลหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา และปะการัง อยูในชั้นหินปูน A ของ
แกรนดแคนยอน มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหลายลานปกอนที่อธิบายวาทําไมฟอสซิลเหลานี้จึงถูกพบที่นั่น
1.
2.
3.
4.

ในสมัยโบราณ ผูคนนําอาหารทะเลจากมหาสมุทรเขามาในบริเวณนี้
ครั้งหนึ่งมหาสมุทรมีคลื่นรุนแรงมากและคลื่นยักษพัดพาสิ่งมีชีวิตในทะเลขึ้นมาบนบก
ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง
สัตวทะเลบางชนิดครั้งหนึ่งมีชีวิตอยูบนบกกอนที่จะอพยพลงสูทะเล

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 5

การสูบยา
ยาสูบถูกสูบในรูปของบุหรี่ ซิการ และกลองสูบยา การวิจัยแสดงวาโรคที่เกี่ยวของกับยาสูบทําใหทั่วโลก
มีผูเสียชีวิตเกือบ 13,500 คนในแตละวัน และมีการทํานายวาในป 2020 โรคที่เกี่ยวของกับยาสูบจะ
เปนสาเหตุของการตายทั่วโลกประมาณ 12%
ควันของยาสูบมีสารที่เปนอันตรายอยูหลายชนิด สวนที่เปนอันตรายมากที่สุดคือ น้ํามันดิน นิโคติน
และคารบอนมอนอกไซด

S439Q01

คําถามที่ 4 : การสูบยา

ควันของยาสูบจะถูกสูดเขาไปสูปอด น้ํามันดินจากควันจะเกาะอยูที่ปอดและขัดขวางการทํางานอยาง
เต็มที่ของปอด
ขอความใดตอไปนี้เปนหนาที่ของปอด
1.
2.
3.
4.

สูบฉีดโลหิตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด
ทําใหเลือดบริสุทธิ์โดยลดคารบอนไดออกไซดจนเปนศูนย
เปลี่ยนโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดใหเปนโมเลกุลของออกซิเจน

S439Q02

คําถามที่ 5 : การสูบยา
การสูบยาเพิ่มความเสี่ยงของการเปนมะเร็งปอดและโรคอื่นๆ

ความเสี่ยงในการเกิดโรคตอไปนี้เพิ่มขึ้นจากการสูบยาสูบหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช”
หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรคเหลานี้เพิ่มขึ้นจากการสูบยาสูบหรือไม

ใช หรือ ไมใช

โรคถุงลมโปงพอง

ใช / ไมใช

โรคภูมิคุมกันบกพรอง/โรคเอดส

ใช / ไมใช

โรคอีสุกอีใส

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 6

S439Q05

คําถามที่ 6 : การสูบยา

บางคนใชแผนนิโคตินชวยในการเลิกสูบยา แผนนิโคตินจะถูกแปะติดที่ผิวหนังและปลอยนิโคตินสูเลือด
เพื่อชวยลดอาการอยากและอาการขาดยาเมื่อหยุดสูบยาแลว
การศึกษาผลของแผนนิโคตินกับกลุมของผูสูบที่ตองการเลิกการสูบยาสูบ 100 คน ที่ไดจากการสุม ใช
เวลาในการศึกษา 6 เดือน ผลของแผนนิโคตินไดรับการวัดโดยหาวามีอยูกี่คนในกลุมนี้ทไี่ มไดเริ่มสูบ
ยาอีกเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
การออกแบบการทดลองใดตอไปนี้ทดี่ ีที่สุด
1.
2.
3.
4.

ทุกคนในกลุมติดแผนนิโคติน
ทุกคนติดแผนนิโคตินยกเวนหนึ่งคนที่พยายามเลิกสูบยาสูบโดยไมติดแผนนิโคติน
แตละคนเลือกที่จะติดแผนนิโคตินหรือไมติดก็ไดเพื่อชวยเลิกสูบยาสูบ
สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคตินและอีกครึ่งหนึ่งไมใช

S439Q06

คําถามที่ 7 : การสูบยา
มีวิธีการหลายวิธที ี่ใชชักจูงใหคนเลิกสูบยาสูบ

วิธีจัดการกับปญหาการสูบยาสูบตอไปนี้ใชพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
วิธีที่ใชลดการสูบยาสูบนี้ใชพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ขึ้นราคาบุหรี่

ใช / ไมใช

ผลิตแผนนิโคตินเพื่อชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่

ใช / ไมใช

หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่สาธารณะ

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 7

กันแดด
มีนาและดนัย สงสัยวาผลิตภัณฑกันแดดชนิดใดจะปกปองผิวของพวกเขาไดดีที่สุด ผลิตภัณฑกันแดด
มีคาการปกปองแสงแดด (SPF) ที่แสดงวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเปน
สวนประกอบของแสงแดดไดดีเพียงใด ผลิตภัณฑทมี่ ีคา SPF สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่
มีคา SPF ต่ํา
มีนา คิดหาวิธีเปรียบเทียบผลิตภัณฑกันแดดชนิดตางๆ เธอและดนัยจึงไดรวบรวมสิ่งตอไปนี้
แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน
กระดาษไวแสงหนึ่งแผน
น้ํามันแร (M) และครีมที่มีสวนประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ
สารกันแดดสี่ชนิด ใชชื่อ S1 S2 S3 และ S4
มีนาและดนัยใชน้ํามันแรเพราะวามันยอมใหแสงแดดสวนใหญผานไปได และใชซิงคออกไซดเพราะกัน
แสงแดดไดเกือบสมบูรณ
ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนหนึ่ง แลวใชแผน
พลาสติกแผนที่สองวางทับดานบน ใชหนังสือเลมใหญๆ กดทับบนแผนพลาสติกทั้งสอง

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

จากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง กระดาษไวแสงมีสมบัติเปลี่ยนสีจากเทาเขม
เปนสีขาว (หรือสีเทาออนมากๆ) ขึ้นอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด สุดทายดนัยนําแผนที่ซอน
กันทุกแผนไปไวในบริเวณที่ถูกแสงแดด
แผนพลาสติก
กระดาษไวแสง

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 8

S447Q02

คําถามที่ 8 : กันแดด

ขอความใดตอไปนี้เปนการบอกถึงบทบาททางวิทยาศาสตรของน้ํามันแรและซิงคออกไซด ที่ใชในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกันแดด
1.
2.
3.
4.

น้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู
น้ํามันแรเปนตัวทีถ่ ูกทดสอบ และซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง
น้ํามันแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ
ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งคู

S447Q03

คําถามที่ 9 : กันแดด
มีนาและดนัยพยายามหาคําตอบของคําถามขอใด ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันแดดชนิดอื่น
สารกันแดดปกปองผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางไร
มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองนอยกวาน้ํามันแร
มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองมากกวาซิงคออกไซด

S447Q04

คําถามที่ 10 : กันแดด
ทําไมจึงตองกดแผนพลาสติกใสแผนที่สองลงบนแผนแรก
1.
2.
3.
4.

เพื่อไมใหหยดของสารแหงไป
เพื่อใหหยดของสารกระจายตัวออกมากที่สุด
เพื่อเก็บหยดของสารใหอยูในเครื่องหมายวงกลม
เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 9

S447Q05 – 0 1 2 9

คําถามที่ 11 : กันแดด

กระดาษไวแสงทีม่ ีสีเทาเขม จะจางลงเปนสีเทาออนเมื่อถูกแสงแดดเล็กนอย และเปนสีขาวเมื่อถูก
แสงแดดมากๆ
แผนผังใดที่แสดงแบบรูปที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทดลอง จงอธิบายดวยวาทําไมนักเรียนจึงเลือกขอนั้น
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

คําตอบ: .............................................................
คําอธิบาย: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 10

แสงของดาว
ธงชัยชอบดูดาว อยางไรก็ตาม เขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดอยางชัดเจนในเวลา
กลางคืนเนื่องจากเขาอาศัยอยูในเมืองใหญ
เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนขึ้นไปบนเขา ซึ่งเขาสังเกตเห็นดาวเปนจํานวน
มากในขณะที่ไมสามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง

S441Q01

คําถามที่ 12 : แสงของดาว

ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองที่มผี ูคนอาศัยอยูมาก
1.
2.
3.
4.

ในเมืองมีดวงจันทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอื่นๆ
ในชนบทมีฝุนอยูในอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดีกวาในเมือง
ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก
อากาศในเมืองอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจากรถยนต เครื่องจักร และบานเรือน

S441Q04

คําถามที่ 13 : แสงของดาว

ธงชัยใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ เพื่อสองดูดาวที่มีความสวางนอย
ทําไมการใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ จึงทําใหสังเกตเห็นดาวที่มีความ
สวางนอยได
1.
2.
3.
4.

เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะรับแสงไดมากขึ้น
เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะมีกําลังขยายมากขึ้น
เลนสขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึ้น
เลนสขนาดใหญจะสามารถรับสีเขมจากดาวได

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 11

ความเสี่ยงของสุขภาพ
ใหนึกภาพวา นักเรียนอาศัยอยูใกลโรงงานเคมีภัณฑขนาดใหญที่ผลิตปุยเพื่อใชในการเกษตร เมื่อ
ไมกี่ปมานี้ มีกรณีที่ผูคนในละแวกนั้นปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง คนในทองถิ่นเชื่อวาอาการ
เหลานั้นเกิดจากการปลอยควันพิษออกมาจากโรงงานปุยเคมีที่อยูใกลเคียง
ประชาชนมาประชุมกันเพื่ออภิปรายถึงอันตรายที่นาจะเกิดขึ้นจากโรงงานเคมีภัณฑ ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น นักวิทยาศาสตรไดเสนอขอสรุปตอที่ประชุมดังตอไปนี้
คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเคมี
“เราไดศึกษาความเปนพิษตอดินในบริเวณใกลเคียง เราไมพบหลักฐานที่แสดงถึงพิษของ
สารเคมีในตัวอยางดินที่เราเก็บมา”
คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับประชากรในทองถิ่น
“เราศึกษาจํานวนกรณีของความเจ็บไขจากปญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในทองถิ่น
เปรียบเทียบกับจํานวนกรณีในบริเวณที่หางออกไปจากโรงงานเคมีภัณฑ ปรากฏวาบริเวณที่อยู
ใกลกับโรงงานเคมีภัณฑ มีกรณีที่เกิดขึ้นมากกวา”

S515Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 14 : ความเสี่ยงของสุขภาพ

เจาของโรงงานเคมีภัณฑใชคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเพื่อโตแยงวา “การปลอย
ควันจากโรงงานไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น”
จงใหเหตุผลหนึ่งขอที่เปนขอสงสัยในคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานกับใหบริษัท ซึ่งคํากลาวนี้
สนับสนุนขอโตแยงของเจาของบริษัท
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 12

S515Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 15 : ความเสี่ยงของสุขภาพ

นักวิทยาศาสตรที่ทํางานเกี่ยวกับประชากรไดเปรียบเทียบจํานวนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
ซึ่งอาศัยอยูใกลกับโรงงานเคมีภัณฑกับผูปวยที่อยูไกลออกไปจากโรงงาน
จงอธิบายความแตกตางที่เปนไปไดหนึ่งประการของสองบริเวณที่นักเรียนคิดวาการเปรียบเทียบ
ไมสมเหตุสมผล
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 13

การผลิตพลังงานจากลม
การผลิตพลังงานจากลมเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนแหลงของพลังงานที่สามารถใชทดแทนเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาจากการเผาไหม น้ํามันและถานหิน โครงสรางในรูปเปนกังหันลมที่ใบพัดหมุนโดยใช
ลม การหมุนนี้ทําใหมีพลังงานไฟฟาถูกผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาทีถ่ ูกหมุนดวยกังหันลม

S529Q01

คําถามที่ 16 : การผลิตพลังงานจากลม

มกราคม

ธันวาคม

มกราคม

ธันวาคม

ธันวาคม

ความเร็วลม

ธันวาคม

มกราคม
มกราคม

0

0

4.

ความเร็วลม

0

3.

2.

ความเร็วลม

1.

ความเร็วลม

กราฟขางลางนี้ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปในสี่บริเวณที่แตกตางกัน กราฟใดทีช่ ี้บอกบริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม

0

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 14

S529Q02

คําถามที่ 17 : การผลิตพลังงานจากลม

ยิ่งลมพัดแรงขึ้น ใบพัดของกังหันลมยิ่งหมุนเร็วขึ้น จึงผลิตกําลังไฟฟาไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ไมมี
ความสัมพันธโดยตรงระหวางความเร็วลมกับกําลังไฟฟาที่ไดในสถานการณที่เปนจริง ขางลางนี้เปน
เงื่อนไขการทํางานของการผลิตพลังงานจากลมในสถานการณที่เปนจริง
ใบพัดจะเริ่มหมุนเมื่อความเร็วลมเปน V1
ดวยเหตุผลของความปลอดภัย การหมุนของใบพัดจะไมเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมสูงกวา V2
กําลังไฟฟาจะสูงสุด (W) เมื่อความเร็วลมเทากับ V2
ใบพัดจะหยุดหมุนเมื่อความเร็วลมถึง V3
กราฟใดตอไปนี้ที่แสดงไดดีที่สุดถึงความสัมพันธระหวางความเร็วลมและการผลิตกําลังไฟฟาภายใต
เงื่อนไขการทํางานเหลานี้
1.

2.

W

0

0

กําลังไฟฟา

กําลังไฟฟา

W

0

3.

V1

4.

V1

V2 V3
ความเร็วลม

V1

V2 V3
ความเร็วลม

W

0

0

กําลังไฟฟา

กําลังไฟฟา

W

0

0

V2
V3
ความเร็วลม

V1

V2
V3
ความเร็วลม

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

0

หนา 15

S529Q03

คําถามที่ 18 : การผลิตพลังงานจากลม
ยิ่งระดับความสูงเพิ่มขึ้น กังหันลมจะยิ่งหมุนชาลง สําหรับความเร็วลมเทากัน

ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลดีที่สุดที่อธิบายวา ทําไมใบพัดของกังหันลมจึงหมุนไดชาลงเมื่ออยูในที่สูงขึ้น
สําหรับความเร็วลมเทากัน
1.
2.
3.
4.

อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
แรงโนมถวงลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
ฝนตกบอยขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น

S529Q04 – 0 1 2 9

คําถามที่ 19 : การผลิตพลังงานจากลม

จงบอกถึงขอไดเปรียบหนึ่งขอ และขอเสียเปรียบหนึ่งขอของการผลิตพลังงานจากลมเปรียบเทียบกับ
การผลิตพลังงานซึ่งใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหินและน้ํามัน
ขอไดเปรียบ ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอเสียเปรียบ.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 16

Programme for International Student Assessment (PISA)

ขอสอบวิทยาศาสตร
ชุดที่ 2

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 3

แมรี่ มองตากู
อานบทความจากหนังสือพิมพตอไปนี้ และตอบคําถาม
ประวัติของการฉีดวัคซีน
แมรี่ มองตากู เปนผูหญิงสวย เธอรอดชีวิตจากการติดเชื้อฝดาษเมื่อป ค.ศ 1715 .แตก็มี
แผลเปนปกคลุมบนผิวหนัง ขณะที่อยูในตุรกีในป ค.ศ 1717 . เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวา
การปลูกฝซึ่งใชกันอยูทั่วไป วิธกี ารนี้ใชการขีดเชื้อไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนังของ
คนทีอ่ ายุนอยและมีสุขภาพดี ซึ่งตอมาจะมีอาการไข แตทุกรายจะมีอาการของโรคอยาง
ออนๆเทานั้น
แมรี่ มองตากู เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการปลูกฝ จนยอมใหลูกชายและลูกสาวของเธอ
ไดปลูกฝ
ในป ค.ศ1796 . เอ็ดเวิรด เจนเนอร ใชวิธีการปลูกฝดวยเชื้อโรคที่ใกลเคียงกันคือ ฝดาษ
ในวัว เพื่อผลิตสารตานทานโรคฝดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกฝดวยเชื้อฝดาษ วิธีการ
นี้มีผลขางเคียงนอย และผูที่ไดรับจะไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่น วิธีการนี้เปนที่รูจักกันวา
การฉีดวัคซีน

S477Q02

คําถามที่ 1 : แมรี่ มองตากู
โรคชนิดใดบางที่มนุษยสามารถฉีดวัคซีนปองกันได
1.
2.
3.
4.

โรคที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย (โรคเลือดไหลไมหยุด)
โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ
โรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของรางกาย เชน เบาหวาน
โรคทุกชนิดทีไ่ มมีทางรักษา

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 4

S477Q03

คําถามที่ 2 : แมรี่ มองตากู

ถาสัตวหรือมนุษยปวยจากการติดเชื้อแบคทีเรียและหายจากโรคแลว แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคนั้น
ปกติจะไมทําใหสัตวหรือมนุษยเกิดอาการปวยซ้ําอีก
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
1.
2.
3.
4.

รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่มจํานวน
เซลลเม็ดเลือดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
เซลลเม็ดเลือดแดงจับและกําจัดแบคทีเรียชนิดนี้ใหหมดไปจากรางกาย

S477Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 3 : แมรี่ มองตากู

จงใหเหตุผลหนึ่งขอวา ทําไมจึงแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ โดยเฉพาะเด็กและคนแก
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 5

ฟนผุ
แบคทีเรียทีอ่ าศัยอยูในปากของเราเปนสาเหตุของฟนผุ ฟนผุเปนปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1700
เมื่อน้ําตาลเปนสิ่งที่หาไดงายจากการขยายอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออย
ปจจุบันนี้ เรามีความรูเปนอยางมากเกี่ยวกับฟนผุ ดังตัวอยางเชน:
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุไดอาหารจากน้ําตาล
น้ําตาลถูกเปลี่ยนไปเปนกรด
กรดทําลายผิวของฟน
การแปรงฟนชวยปองกันฟนผุ
ฟน
1 – น้ําตาล
2 – กรด
3 – แรธาตุจากสารเคลือบฟน

2
1
3

แบคทีเรีย

S414Q01

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

แบคทีเรียสรางสารเคลือบฟน
แบคทีเรียสรางน้ําตาล
แบคทีเรียสรางแรธาตุ
แบคทีเรียสรางกรด

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 6

S414Q04

คําถามที่ 5 : ฟนผุ

คาเฉลี่ยของจํานวนฟนผุตอคน
ในประเทศตางๆ

กราฟตอไปนี้ แสดงถึงการบริโภคน้ําตาลและจํานวนของฟนผุในประเทศตางๆ แตละประเทศแสดง
ดวยจุดบนกราฟ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20

40 60 80 100 120 140
คาเฉลี่ยของการบริโภคน้ําตาล (กรัม/คน/วัน)

ขอความใดตอไปนี้ที่สนับสนุนขอมูลที่ไดจากกราฟ
ในบางประเทศ ผูคนแปรงฟนบอยครั้งกวาประเทศอื่น
1.
2.
3.
4.

การกินน้ําตาลนอยกวา 20 กรัมตอวันจะรับประกันไดวาไมเกิดฟนผุ
คนที่กินน้ําตาลมาก ก็จะเกิดฟนผุมากขึ้นดวย
ในปที่ผานมานี้ อัตราของการเกิดฟนผุเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
ในปที่ผานมานี้ การบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ

S414Q08

คําถามที่ 6 : ฟนผุ
ในประเทศหนึ่ง มีจํานวนฟนผุโดยเฉลี่ยตอคนสูงมาก

คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับฟนผุในประเทศนี้ สามารถตอบไดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามที่เกี่ยวกับฟนผุเหลานี้ สามารถตอบได
โดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การใสฟลูออไรดในน้ําประปาจะมีผลตอฟนผุอยางไร

ใช / ไมใช

การไปหาทันตแพทยควรเสียคาใชจายเทาใด

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 7

การเคลื่อนผานของดาวศุกร
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2004 สามารถมองเห็นดาวศุกรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยไดในหลายบริเวณของ
โลก เรียกปรากฏการณนี้วา “การเคลื่อนผาน” ของดาวศุกร และจะเกิดขึ้นเมื่อวงโคจรของดาวศุกรมา
อยูระหวางดวงอาทิตยและโลก การเคลื่อนผานของดาวศุกรครั้งที่แลวเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1882 และมี
การทํานายวาครั้งตอไปวาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012
รูปขางลาง แสดงถึงการเคลื่อนผานของดาวศุกรในป ค.ศ. 2004 โดยสองกลองโทรทรรศนไปที่
ดวงอาทิตยและฉายภาพลงบนกระดาษขาว
พื้นผิวของดวงอาทิตย

ดาวศุกร

S507Q01

คําถามที่ 7 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร

ทําไมการสังเกตการเคลื่อนผานของดาวศุกรจึงตองฉายภาพลงบนกระดาษขาวแทนที่จะมองผานกลอง
โทรทรรศนดวยตาเปลาโดยตรง
1.
2.
3.
4.

แสงอาทิตยสวางมากเกินไปที่จะมองเห็นดาวศุกรได
ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากจนมองเห็นไดโดยไมตองขยาย
การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา
ตองทําภาพใหเล็กลงดวยการฉายลงบนกระดาษ

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 8

S507Q02

คําถามที่ 8 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร

เมื่อมองจากโลก สามารถมองเห็นการเคลื่อนผานดวงอาทิตยของดาวเคราะหดวงใดไดในบางเวลา
1.
2.
3.
4.

ดาวพุธ
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร
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คําถามที่ 9 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร
ขอความตอไปนี้มีคําหลายคําในขอความถูกขีดเสนใตไว

นักดาราศาสตร ทํานายวาการมองจากดาวเนปจูนจะเห็นการเคลื่อนผานของดาวเสารผานดวงอาทิตย
ในชวงปลายศตวรรษนี้
คําที่ขีดเสนใตสามคําใดที่เปนคําที่มีประโยชนที่สุดในการคนหาขอสนเทศจากอินเทอรเน็ต หรือ
หองสมุด เพื่อคนหาวาจะเกิดการเคลื่อนผานเมื่อใด
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 9

ฝนกรด
รูปถายขางลางนี้ เปนรูปแกะสลักที่เรียกวา แคริยาทิด ซึ่งถูกสรางไวที่มหาวิหารอโครโพลิส
ในกรุงเอเธนสเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว รูปแกะสลักนี้ทําดวยหินชนิดหนึ่งที่เรียกวาหินออน
หินออนประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต
ในป ค.ศ.1980 รูปแกะสลักเดิมถูกยายมาอยูภ ายในพิพิธภัณฑของอโครโพลิส และเอารูปสลักจําลอง
วางไวแทนที่ เนื่องจากรูปแกะสลักเดิมถูกกัดกรอนจากฝนกรด

S485Q02 – 0 1 2 9

คําถามที่ 10 : ฝนกรด

น้ําฝนปกติมีความเปนกรดเล็กนอย เพราะน้ําฝนดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ ฝนกรดมี
ความเปนกรดมากกวาน้ําฝนปกติ เพราะฝนกรดดูดซับกาซ เชน ออกไซดของซัลเฟอรและออกไซด
ของไนโตรเจนไวดวย
ออกไซดของซัลเฟอร และออกไซดของไนโตรเจนในอากาศมาจากไหน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 10

ผลของฝนกรดที่มีตอหินออน สามารถจําลองไดโดยใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูทิ้งไวคางคืน
น้ําสมสายชูและฝนกรดมีระดับความเปนกรดใกลเคียงกัน เมื่อใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูจะมีฟอง
กาซเกิดขึ้น เราสามารถชั่งน้ําหนักของหินออนแหงกอนและหลังการทดลองได
S485Q03

คําถามที่ 11 : ฝนกรด
หินออนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในน้ําสมสายชูมีมวล 2.0 กรัม เมื่อใสลงในน้ําสมสายชูทิ้งไวคางคืน
วันรุงขึ้นนําเศษหินขึ้นมาและทําใหแหง มวลของหินออนที่แหงแลวควรเปนเทาใด
1.
2.
3.
4.

นอยกวา 2.0 กรัม
2.0 กรัมเทาเดิม
ระหวาง 2.0 – 2.4 กรัม
มากกวา 2.4 กรัม

S485Q05 – 0 1 2 9

คําถามที่ 12 : ฝนกรด

นักเรียนทีท่ ําการทดลองขางตน ไดทดลองใสหินออนชิ้นเล็กๆ ลงในน้ําบริสุทธิ์ (น้ํากลั่น)
และทิ้งคางคืนไวเชนกัน
จงอธิบายเหตุผลวา ทําไมนักเรียนผูนจี้ ึงทําการทดลองขั้นตอนนีด้ วย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 11

วิวัฒนาการ

ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งไดเร็ว
นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา พวกเขาคิดวาฟอสซิล
เหลานั้นเปนบรรพบุรุษของมาในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิล
เหลานั้นมีชีวิตอยูไดดวย
ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน
ชื่อ

ไฮราโคเธเรียม

เมโซฮิปปุส

เมอรี่ฮิปปุส

อีควุส
(มาในปจจุบัน)

รูปราง
ภายนอก
(มาตราสวน
เดียวกัน)
ชวงเวลาที่มี
ชีวิต

55 ถึง 50 ลานป
กอน

39 ถึง 31 ลานป
กอน

19 ถึง 11 ลานป
กอน

2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน

โครงกระดูก
ของขา
(มาตราสวน
เดียวกัน)

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 12

S472Q01 – 0 1 2 9

คําถามที่ 13 : วิวัฒนาการ

ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดใน
ตาราง จงอธิบาย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

S472Q02

คําถามที่ 14 : วิวัฒนาการ

การวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องใดที่นักวิจัยสามารถทําเพื่อใหคนพบวามามีวิวัฒนาการอยางไร ในชวงเวลาที่
ผานมา
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
งานวิจัยนี้จะชวยใหคนพบไดวามามีวิวัฒนาการอยางไรใน
ชวงเวลาที่ผานมา ใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน

ใช / ไมใช

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40
ลานปกอน

ใช / ไมใช

S472Q03

คําถามที่ 15 : วิวัฒนาการ
ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดีที่สุดกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
1.
2.
3.
4.

ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้อยูบนพื้นฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนแลววาถูกตองโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 13

ลิปมัน
ตารางขางลางนี้ แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมัน ซึ่งออนและเปนมันกวา
ลิปมัน

ลิปสติก

สวนผสม :
น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

สวนผสม :
5 กรัม
0.2 กรัม
0.2 กรัม
1 ชอนชา
1 หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน

น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

5
1
1
1
1

กรัม
กรัม
กรัม
ชอนชา
หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน
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คําถามที่ 16 : ลิปมัน

ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ
ลิปสติกทีท่ ําจากสวนผสมนี้จะแข็งและใชยาก นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพื่อทําให
ลิปสติกออนลงกวาเดิม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 14

S470Q02

คําถามที่ 17 : ลิปมัน
น้ํามันและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้ําไมผสมกับน้ํามัน และไขก็ไมละลายในน้ํา

ขอใดตอไปนี้นาจะเกิดขึ้นไดมากทีส่ ุด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน
1.
2.
3.
4.

ไดของผสมที่มันและออนตัวกวา
ของผสมจับตัวกันแนนขึ้น
ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย
มีกอนไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา

S470Q03

คําถามที่ 18 : ลิปมัน
เมื่อเติมสารที่เรียกวาอิมัลซิฟายเออรลงไปจะทําใหน้ํามันและไขผสมกันไดกับน้ํา
ทําไมสบูและน้ําจึงสามารถลบลิปสติกออกได
1.
2.
3.
4.

น้ํามีอิมัลซิฟายเออรที่ทําใหสบูและลิปสติกผสมกันได
สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
อิมัลซิฟายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได
สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอิมัลซิฟายเออรที่ผสมกับน้ําได

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 15

โอโซน
จงอานสวนหนึ่งของบทความซึ่งเกี่ยวกับชั้นโอโซน ดังตอไปนี้
บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก แต
โชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนชาติ กําลังกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
สวนรวมนี้ ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก
โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งตรงขามกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ประกอบดวย
ออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ในทุกๆ หนึ่งลานโมเลกุล
ของอากาศ อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปองสิ่งมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย
แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปอง หรือทํารายสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูใน
ชั้นโทรโปสเฟยร (สูงขึ้นไปจากผิวโลก จนถึง 10 กม.) เปนโอโซน “เสีย” ที่สามารถทําลายเยื่อปอด และ
ทําลายพืชได แตโอโซนประมาณ 90% จะอยูในบรรยากาศชั้นสตราโทรเฟยร (ระหวาง 10 ถึง 40 กม.
เหนือผิวโลก) เปนโอโซน “ดี” ซึ่งเลนบทบาทเปนผูคุมครอง โดยทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตราย (UV-B) ที่แผมาจากดวงอาทิตย
หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยมากขึ้น ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517 มีการตั้งสมมุติฐานวา
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) อาจเปนสาเหตุนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2540 การศึกษาความสัมพันธ
เชิงเหตุ-ผล ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปนสาเหตุ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541
ผูแทนจากทั่วโลก ไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล (แคนนาดา) และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs
อยางเขมงวด

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 16

S253Q01 – 01 11 12 21 22 23 31 99

คําถามที่ 19 : โอโซน

ในบทความขางบนนี้ ไมไดกลาวถึงการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมี
โอโซนบางสวนเกิดขึ้นใหม และมีบางสวนหายไป วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตูนตอไปนี้

สมมุติคุณลุงของนักเรียนพยายามจะทําความเขาใจกับการตูนนี้ แตเขาไมเคยไดเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน และไมเขาใจวาผูเขียนการตูนกําลังอธิบายอะไร เขารูวาในบรรยากาศไมมีเจาตัวเล็กๆ แต
สงสัยวาเจาตัวเล็กๆ ในภาพแทนอะไร เครื่องหมาย O2 และ O3 หมายถึงอะไร และการตูนนี้แสดง
กระบวนการอะไร คุณลุงตองการคําอธิบายจากนักเรียน โดยสมมติวาคุณลุงของนักเรียน



ทราบแลววา O เปนสัญลักษณแทนออกซิเจน
ทราบแลววา อะตอม และโมเลกุลคืออะไร

จงเขียนคําบรรยายภาพของการตูนสําหรับคุณลุง
ในคําบรรยาย ใหใชคําวา อะตอม และโมเลกุล ในทํานองเดียวกับที่ใชในบรรทัดที่ 4 และ 5
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 17

S253Q02

คําถามที่ 20 : โอโซน

โอโซนเกิดขึ้นไดในขณะเกิดพายุฟาคะนอง ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะหลังพายุฟาคะนอง ในบรรทัดที่ 8
ถึง 10 ผูเขียนไดกลาวถึง “โอโซนเสีย" และ “โอโซนดี”
โอโซนที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดพายุฟาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนดี
จงเลือกคําตอบและคําอธิบายที่มีขอมูลสนับสนุนจากบทความ

1.
2.
3.
4.

โอโซนเสียหรือ
โอโซนดี
เสีย
เสีย
ดี
ดี

คําอธิบาย
มันเกิดขึ้นในขณะที่ภูมิอากาศไมดี
มันเกิดขึ้นในโทรโปสเฟยร
มันเกิดขึ้นในสตราโทสเฟยร
มันมีกลิ่นดี

S253Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 21 : โอโซน

บรรทัดที่ 12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะมีโอกาสเปนโรค
บางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึ้น”
จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 18

S270Q03

คําถามที่ 22 : โอโซน

ในตอนทายของเรื่อง ไดกลาวถึงการประชุมนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนําคําถามที่
เกี่ยวกับการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายมาอภิปรายกันมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตาราง
ขางลางนี้
คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม
ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ
ตอบโดยการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร
ไดหรือไม

คําถาม
การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มี
อิทธิพลตอการทําลายชั้นโอโซน รัฐบาลควรจะถือเอาเปน
เหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม

ได / ไมได

ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป
พ.ศ. 2545 ถาการปลอยสาร CFCs เขาสูบรรยากาศ เกิดขึ้น
ในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน

ได / ไมได

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 19

Programme for International Student Assessment (PISA)

ขอสอบวิทยาศาสตร
ชุดที่ 3

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 3

การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแตพอประมาณเปนสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพของเรา

S493Q01

คําถามที่ 1 : การออกกําลังกาย

อะไรคือขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ในแตละขอความ
ตอไปนี้เปนขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายชวยหลีกเลี่ยงการมีน้ําหนักมากเกินไป

ใช / ไมใช

S493Q03

คําถามที่ 2 : การออกกําลังกาย
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลัง จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
แตละขอความ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลังใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น

ใช / ไมใช

ไขมันเกิดขึ้นในกลามเนื้อ

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 4

S493Q05 – 01 11 12 99

คําถามที่ 3 : การออกกําลังกาย
ทําไมขณะที่กําลังออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลังพักผอน

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

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 5

การผาตัดใหญ
การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดที่ติดตั้งเครื่องมือผาตัดพิเศษ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาโรคหลายชนิด

S526Q01

คําถามที่ 4 : การผาตัดใหญ

ในขณะผาตัดใหญ ผูปวยถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวดแตอยางใด ยาสลบสวนใหญถูกใชในรูปของกาซ
ผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก
ระบบรางกายของมนุษยตอไปนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละระบบ
ระบบนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซ
ยาสลบหรือไม
ระบบยอยอาหาร
ระบบประสาท
ระบบไหลเวียน

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

S526Q02 – 01 11 12 21 99

คําถามที่ 5 : การผาตัดใหญ
จงอธิบายวาทําไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตัดจึงถูกทําใหปลอดเชื้อ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 6

S526Q03

คําถามที่ 6 : การผาตัดใหญ

ผูปวยอาจไมสามารถกินและดื่มหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้ํา น้ําตาล และเกลือแร บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเขาไปดวย
ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลือ จึงมีความสําคัญสําหรับผูปวยหลังผาตัด
1.
2.
3.
4.

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผาตัด
เพื่อใหสารอาหารที่จําเปน

S526Q04

คําถามที่ 7 : การผาตัดใหญ

จํานวนการปลูกถาย

การปลูกถายอวัยวะที่เกี่ยวของกับการผาตัดใหญเปนเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ กราฟขางลางแสดง
จํานวนของการปลูกถายทีโ่ รงพยาบาลแหงหนึ่งในชวงป 2003
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หัวใจ

2
ปอด

อวัยวะที่ปลูกถาย

ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ
“ไมใช” ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้สามารถสรุปจากกราฟไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย

ใช / ไมใช

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย

ใช / ไมใช

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายเปนผูปวยโรคไต

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 7

เสื้อผา
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม

บทความเกี่ยวกับเสื้อผา
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหนึ่ง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพื่อที่จะชวยใหเด็กพิการสามารถสื่อสารดวย
“คําพูด” ได เด็กที่ใสเสื้อกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได ซึ่งเชื่อมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง
จะสามารถทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่เขาตองการสื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทานั้น
วัสดุนี้ทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถนําไฟฟาได เมื่อมี
แรงกดลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไปแปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอาน
ไดวาสวนใดของผาถูกแตะ แลวก็จะไปทําใหเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูทํางาน เครื่องมือดังกลาวมี
ขนาดไมเกินกวากลองไมขีด 2 กลอง เทานั้น
“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยนี้ใหกลมกลืนเขาไป
ในลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตรทานหนึ่งกลาว
ผานี้สามารถซัก บิด หรือหุมหอสิ่งตางๆ โดยไมเกิดความเสียหาย และนักวิทยาศาสตรยังกลาวดวยวา
ผานี้สามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก
ที่มา: Steve Farrer, ‘Interactive fabric promises a material gift of the garb’, The Australian,
10 สิงหาคม 1998.
S213Q01

คําถามที่ 8 : เสื้อผา
คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ได” หรือ “ไมได” ในแตละขอ
ผา สามารถ
ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย

สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
ได / ไมได

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ได / ไมได

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 8

S213Q02

คําถามที่ 9 : เสื้อผา
เครื่องมือชนิดใดในหองปฏิบัติการ ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอขึ้นนําไฟฟาได
1.
2.
3.
4.

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

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 9

ทําน้ําดื่ม

แหลงน้ํา
(อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ)

น้ําในทอ
ประปา

(1) การผาน
ตะแกรงแยกผง

(2) สระตกตะกอน

(3) ถังกรอง

(4) เติมคลอรีน

(5) ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

รูปขางตนแสดงการทําน้ําใชสําหรับบานที่อยูในเมืองใหสะอาดเพียงพอเหมาะสําหรับการดื่ม
S409Q01 – 01 02 03 11 12 13 99

คําถามที่ 10 : ทําน้ําดื่ม

มีความจําเปนที่ตองมีแหลงน้ําดื่มที่ดี น้ําที่พบอยูใตดินเรียกวา น้ําใตดิน
จงใหหนึ่งเหตุผลวาทําไมแบคทีเรียและอนุภาคที่เปนพิษมีอยูในน้ําใตดินจึงนอยกวาน้ําบนผิวดิน
อยางเชน ทะเลสาบและแมน้ํา
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 10

S409Q02

คําถามที่ 11 : ทําน้ําดื่ม

การทําน้ําใหสะอาดเกิดขึ้นไดหลายขั้นตอน โดยใชเทคนิคตางๆ กัน กระบวนการทําความสะอาดน้ําที่
แสดงในรูปเกี่ยวของกับสี่ขั้นตอน (หมายเลข 1 – 4) ในขั้นตอนที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระตกตะกอนที่
เตรียมไว
การทําน้ําใหสะอาดในขั้นตอนที่ 2 เกิดขึ้นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

น้ํามีความเปนกรดลดลง
แบคทีเรียในน้ําตาย
เติมออกซิเจนลงไปในน้ํา
กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
สารที่เปนพิษถูกทําใหสลายไป

S409Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 12 : ทําน้ําดื่ม
ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา
ทําไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ํา

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

S409Q06 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 13 : ทําน้ําดื่ม

สมมติวา นักวิทยาศาสตรทําการทดสอบน้ําในโรงทําน้ําประปาแลวพบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่เปน
อันตรายอยูในน้ําหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาดแลว
ผูที่อยูทางบานควรทําอะไรกับน้ํากอนการดื่ม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 11

S409Q07

คําถามที่ 14 : ทําน้ําดื่ม

น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพดังตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิด
ปญหานี้ตอสุขภาพ หรือไม

ใช หรือ ไมใช

เบาหวาน

ใช / ไมใช

ทองรวง

ใช / ไมใช

โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 12

ปรากฏการณเรือนกระจก
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม
ปรากฏการณเรือนกระจก : เรื่องจริง หรือ นวนิยาย?
สิ่งที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานที่มาถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น
บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากโลกนี้ไมมีอากาศ
พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไว
บางสวน และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับนี้บางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้น
บรรยากาศ
ผลที่เกิดขึ้นคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูนี้
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”
ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพิ่มสูงขึ้นจริง หนังสือพิมพและวารสารตางๆ มัก
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 คือ การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 13

นักศึกษาชื่ออัจฉริยะ สนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศของโลก และ ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก
เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมุดดังตอไปนี้

คารบอนไดออกไซดที่ถูก
ปลอยออก (พันลานตันตอป) 

20

10

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


ป ค.ศ

อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศ
ของโลก ( oC)


15.4
15.0
14.6
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990


ป ค.ศ.

อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปนี้วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกที่สูงขึ้น เปนเพราะ
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูโลกเพิ่มมากขึ้น

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 14

S114Q03 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 15 : ปรากฏการณเรือนกระจก
ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะ

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

S114Q04 – 0 1 2 9

คําถามที่ 16 : ปรากฏการณเรือนกระจก

นักศึกษาอีกคนหนึ่งชื่อจินตนา ไมเห็นดวยกับการสรุปของอัจฉริยะ เธอเปรียบเทียบกราฟทั้งสองและ
บอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ
จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

คําถามที่ 17 : ปรากฏการณเรือนกระจก

S114Q05 – 01 02 03 11 12 99

อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคารบอนไดออกไซด แตจินตนาคิดวาการสรุปของอัจฉริยะไมมีขอมูลพอ เธอบอกวา “กอนที่จะ
ยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลตอปรากฏการณเรือนกระจกตองมีคาคงที”่
จงบอกปจจัยที่จินตนากลาวถึงมา 1 อยาง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 15

พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
ปลาหลังหนามเปนปลาที่เลี้ยงงายในตูปลา
 ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลังหนาม
ตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง

ตัวเมีย

ตัวผู

 ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัว
อื่นๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและ
พยายามขับไลออกไปจากบริเวณนั้น
 ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อให
ปลาตัวเมียไดวางไข
ในการทดลอง นักเรียนคนหนึ่งตองการสํารวจตรวจสอบวา อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมกาวราว
ในตูปลาของนักเรียนไดเลี้ยงปลาหลังหนามตัวผูไวหนึ่งตัว นักเรียนไดนําหุนของปลาที่ทําดวยขี้ผึ้ง
สามแบบผูกติดไวกับลวด เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลว
นับจํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาขี้ผงึ้
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมกาวราว 15

0

หุนปลาแบบที่ 1
สีเงิน

หุนปลาแบบที่ 2
สีแดง

คําถามที่ 18 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

หุนปลาแบบที่ 3
สีแดงเขม
S433Q01 – 0 1 9

การทดลองนี้พยายามตอบคําถามใด
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 16

S433Q02

คําถามที่ 19 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

ในชวงของการผสมพันธุ ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการ
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจ
ตรวจสอบพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีนี้
อีกครั้งที่ใชหุนขี้ผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมีทองแบน สวนอีก
ตัวทองปอง นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ที่ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอ
หุนจําลองโดยแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมเกี้ยว
พาราสี

15
0

= สีแดง
= สีเงิน

นักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี้
ขอสรุปเหลานี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม

ใช หรือ ไมใช

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบนกอใหเกิดปฏิกิริยาจากปลาหลัง
หนามตัวผูมากที่สุด

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอปลาตัวเมียทองปอง
บอยครั้งกวาปลาตัวเมียทองแบน

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 17
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คําถามที่ 20 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลังหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง และแสดง
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงิน
ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทั้งสี่แบบอีกครั้ง:
หุนปลาแบบที่ 1

หุนปลาแบบที่ 2

หุนปลาแบบที่ 3

หุนปลาแบบที่ 4

= สีแดง
= สีเงิน

แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูที่มีตอหุนแตละแบบ
ดานบน
ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ
จํานวนของ
ปฏิกิริยาตัวผู

ก

ข

ค

= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว
= จํานวนของพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี

จงเติมอักษร ก ข หรือ ค เพียงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ
ปฏิกิริยา
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 18

Programme for International Student Assessment (PISA)

ขอสอบวิทยาศาสตร
ชุดที่ 4

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 3

อัลตราซาวด
ในหลายประเทศ มีการถายภาพของทารกในครรภ (เด็กที่กําลังพัฒนาอยูในครรภ) โดยการถายภาพ
ดวยอัลตราซาวด (เอคโคกราฟฟ) ไดมีการพิจารณาแลววาอัลตราซาวดปลอดภัยทั้งมารดาและทารก
ในครรภ

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่กลับไปมาบนทองของแม คลื่นอัลตราซาวดถูกสงผานไป
ในทอง ภายในทองคลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ คลื่นสะทอนเหลานี้ถูกตรวจจับไดโดยเครื่อง
ตรวจจับคลื่นและสงผานไปยังเครื่องสรางภาพ

S448Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 1 : อัลตราซาวด

ในการสรางภาพ เครื่องอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเครื่องตรวจจับคลื่น
คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผานทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วินาที เครื่องจะตองวัดอะไรอีกเพื่อให
สามารถคํานวณระยะทางได
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 4

S448Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 2 : อัลตราซาวด

การใชรังสีเอ็กซสามารถทําใหเห็นภาพทารกในครรภไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่อยูใน
ระหวางตั้งครรภจะไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะที่อยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

S448Q05

คําถามที่ 3 : อัลตราซาวด

การตรวจอัลตราซาวดของแมที่กําลังตั้งครรภสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
การตรวจอัลตราซาวดสามารถตอบ
คําถามนี้ไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม

ใช / ไมใช

ตาของทารกเปนสีอะไร

ใช / ไมใช

ทารกมีขนาดปกติหรือไม

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 5

เครื่องแปลงไอเสีย
รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดตั้งเครื่องแปลงไอเสีย ซึง่ ทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
สิ่งแวดลอมนอยลง
ประมาณ 90% ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่เปนอันตรายนอยลง ตอไปนี้คือกาซบางชนิดที่
เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง
กาซที่ออกมา

กาซที่เขาไป
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

S516Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 4 : เครื่องแปลงไอเสีย

จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพื่อยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปนอันตราย
นอยลงไดอยางไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 6
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คําถามที่ 5 : เครื่องแปลงไอเสีย

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกาซในเครื่องแปลงไอเสีย จงอธิบายถึงสิ่งทีก่ ําลังเกิดขึ้น
ในเชิงของอะตอม และ โมเลกุล
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

S516Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 6 : เครื่องแปลงไอเสีย

ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย วิศวกรและนักวิทยาศาสตรทที่ ําเครื่องแปลงไอเสีย
เพื่อใหผลิตกาซที่เปนอันตรายนอยลงยังมีปญหาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึ่งนั้นคืออะไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 7

แปงขนมปง
การทําแปงขนมปง คนทําขนมปงจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวเก็บแปง
ขนมปงไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพื่อใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
ในแปง โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) จะเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงขนมปงใหเปน
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล

S505Q01

คําถามที่ 7 : แปงขนมปง
การหมักทําใหแปงขนมปงฟูขึ้น ทําไมแปงขนมปงจึงฟูขึ้นได
1.
2.
3.
4.

แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะแอลกอฮอลถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนเปนกาซ
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพิ่มจํานวน
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 8

S505Q02

คําถามที่ 8 : แปงขนมปง

หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถึงสามชั่วโมง คนทําขนมปงชั่งแปงขนมปงและสังเกตวามวลของ
แปงขนมปงลดลง
มวลของแปงขนมปงในตอนเริ่มตนของทั้งสี่การทดลองดังรูปขางลางมีคาเทากัน การทดลองสองการ
ทดลองใดที่คนทําขนมปงควรจะนํามาใชทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบวายีสตเปนสาเหตุของการหายไป
ของมวล
ที่ปด

ที่ปด

ภาชนะ

ภาชนะ
แปง น้ํา เกลือ
ไมมยี ีสต

แปง น้ํา เกลือ และ
ยีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

ภาชนะ
แบบเปด

ภาชนะ
แบบเปด
แปง น้ํา เกลือ
และยีสต

1.
2.
3.
4.

แปง น้ํา เกลือ
ไมมียีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 3

การทดลองที่ 4

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

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 9

S505Q03

คําถามที่ 9 : แปงขนมปง
ในแปงขนมปง ยีสตเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีในชวงที่ทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล

คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย
คําอธิบายนี้อธิบายไดถูกตองหรือไมวาคารบอน
อะตอมมาจากไหน

ใช หรือ ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล

ใช / ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ

ใช / ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา

ใช / ไมใช

S505Q04

คําถามที่ 10 : แปงขนมปง

เมื่อขนมปงที่ฟูขึ้น (ตั้งไวใหฟูขึ้น) ถูกอบในตูอบ ฟองอากาศและไอน้ําในแปงขนมปงจะขยายตัว
ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตัวเมื่อไดรับความรอน
1.
2.
3.
4.

โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจํานวนเพิ่มขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 10

ความรอน
S420Q01

คําถามที่ 11 : ความรอน

ปติกําลังทํางานซอมแซมบานเกาหลังหนึ่ง เขานําขวดน้ํา ตะปูเหล็ก และไมชิ้นหนึ่งไวที่ทายรถยนต
หลังจากที่รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิภายในรถสูงถึงประมาณ 40 ๐C
เกิดอะไรขึ้นกับวัตถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
เหตุการณนี้เกิดขึ้นกับวัตถุหรือไม

ใช หรือ ไมใช

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเริ่มรอนแดง

ใช / ไมใช

S420Q03

คําถามที่ 12 : ความรอน

สําหรับของดื่มในระหวางวัน ปติมีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอุณหภูมิประมาณ 90๐C และน้ําแรเย็น 1 ถวย
ที่มีอุณหภูมิประมาณ 5๐C ถวยทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตรของ
เครื่องดื่มแตละอยางก็เทากัน ปติวางถวยไวในหองที่อุณหภูมิประมาณ 20๐C
อุณหภูมิของกาแฟและน้ําแรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที
1.
2.
3.
4.

70 ºC และ 10 ºC
90 ºC และ 5 ºC
70 ºC และ 25 ºC
20 ºC และ 20 ºC

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 11

พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกหาม
กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM)
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาไมใหเกิดผลกระทบจากการใชสารฆาวัชพืช
ชนิดใหมซึ่งฆาขาวโพดพันธุดั้งเดิมไดดวย สารฆาวัชพืชชนิดใหมนี้จะฆาวัชพืชเกือบ
ทุกชนิดในไรขาวโพด
นักอนุรักษบอกวา เนื่องจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง การใช
สารฆาวัชพืชชนิดใหมกับขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม แต
ผูสนับสนุนการใชขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดง
วาสิ่งนี้จะไมเกิดขึ้น
ตอไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน:
มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ
แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใช สารฆาวัชพืช
ชนิดใหม สวนขาวโพดพันธุดั้งเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิมถูกปลูกลงแปลงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ
จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดใหมมีจํานวนพอๆ กับ
แมลงในแปลงที่ปลูกขาวโพดพันธุดั้งเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิม

S508Q02

คําถามที่ 13 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจจัยใดทีต่ ั้งใจทําใหแตกตางกัน จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย
ปจจัยนีต้ ั้งใจทําใหแตกตางกันในการศึกษาหรือไม

ใช หรือ ไมใช

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม

ใช / ไมใช

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 12

S508Q03

คําถามที่ 14 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

ขาวโพดถูกปลูกในทีต่ างๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพื้นที่ปลูกมากกวา
หนึ่งแหง
1.
2.
3.
4.

เพื่อเกษตรกรจํานวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
เพื่อดูวาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด
เพื่อใหขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพื้นที่ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได
เพื่อใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 13

กลางวัน
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม
กลางวัน ของวันที่ 22 มิถุนายน 2545
วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ
ขึ้นเวลา 7:36 น. และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ชั่วโมง กับ 32 นาที
เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทาง
ซีกโลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่ง

ดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลา 5:55 น. และจะตกใน
เวลา 20:42 น. ทําใหมีกลางวัน 14 ชั่วโมง กับ
47 นาที
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นายเปอรรี วลาโฮ
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ
และซีกโลกใตนั้น เกี่ยวของกับการที่โลกเอียง 23
องศา

*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร

S129Q01

คําถามที่ 15 : กลางวัน
ขอใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก
1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง
2. ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง
3. แกนของโลกเอียง
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 14

S129Q02 – 01 02 03 04 11 12 13 21 99

คําถามที่ 16 : กลางวัน
รูปขางลางนี้ แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก

แสงจาก
ดวงอาทิตย

โลก
รูป: ลําแสงจากดวงอาทิตย

สมมุติวาเปนวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดในเมลเบอรน
จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป
พรอมเขียนชื่อกํากับคําตอบวาเปนสวนใดดวย

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 15

ฝดาษหนู
ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทานั้น นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงดีเอนเอ (DNA)
ของฝดาษหนู ไวรัสที่ดัดแปลงนี้ฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี้
นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเรื่องการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทําเพื่อควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย มีคําวิจารณงานวิจัยนีค้ ือ ไวรัสอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอื่น
เกิดโรค ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงที่ทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทํา
ใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในมนุษย
ปกติคนติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดฝเรียกวาเปนฝดาษ ฝดาษสามารถฆาคนที่ติดโรคเกือบทั้งหมด
ในขณะที่คิดกันวาโรคนี้ไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว ยังมีตัวอยางเชื้อไวรัสฝดาษทีถ่ ูกเก็บไวใน
หองปฏิบัติการทั่วโลก

S423Q01

คําถามที่ 17 : ฝดาษหนู

คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา ไวรัสฝดาษหนูอาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นนอกเหนือจากหนูได
เหตุผลใดเปนคําอธิบายความกังวลนี้ไดดีที่สุด
1.
2.
3.
4.

ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนูที่ดัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ
การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอื่นได
การกลายพันธุอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหนู เหมือนกับดีเอนเอของฝดาษทุกประการ
จํานวนยีนในไวรัสฝดาษหนูมีเทากันกับไวรัสฝชนิดอื่นๆ

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 16

S423Q02

คําถามที่ 18 : ฝดาษหนู

คําวิจารณการวิจัยที่กังวลวา ไวรัสฝดาษหนูที่ถูกดัดแปลงสายพันธุแลว อาจจะหนีหลุดรอดออกไป
จากหองปฏิบัติการ ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนิดสูญพันธุ
ผลเหลานี้นาจะเกิดขึ้นหรือไมถาหนูบางชนิดสูญพันธุ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”
ในแตละคําถาม
ถาหนูบางชนิดสูญพันธุ ผลที่เกิดตามมาตอไปนี้อาจเกิดขึ้นหรือไม

ใช หรือ ไมใช

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ

ใช / ไมใช

แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร

ใช / ไมใช

พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ใช / ไมใช

S423Q03

คําถามที่ 19 : ฝดาษหนู

บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน ไวรัสดังกลาวอาจชวยควบคุมจํานวนหนูได
สมมติวาบริษัทนั้นประสบความสําเร็จ ควรมีการตอบคําถามตอไปนี้ดวยการวิจัยกอนที่จะปลอยไวรัสนี้
ออกไปหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามนี้ควรจะมีการวิจัยเพื่อหาคําตอบกอนที่จะปลอยไวรัส
ออกไป หรือไม

ใช หรือ ไมใช

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส

ใช / ไมใช

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี้

ใช / ไมใช

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอื่นไดหรือไม

ใช / ไมใช

ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 17

Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 3

แกรนดแคนยอน
แกรนดแคนยอนตั้งอยูในทะเลทรายแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เปนหุบเขาที่กวางใหญและลึกมาก
ประกอบดวยชั้นหินหลายชั้น ในอดีตกาลการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไดยกชั้นหินเหลานี้ขึ้นมา
ปจจุบันแกรนดแคนยอนหลายสวนมีความลึก 1.6 กม. มีแมน้ําโคโลราโดไหลผานดานลางสุดของหุบเขา
จงดูรูปขางลางซึ่งเปนรูปของแกรนดแคนยอนที่ถายจากขอบดานทิศใต สามารถเห็นชั้นหินที่แตกตางกัน
หลายชั้นไดชัดตามแนวผนังของหุบเขา

หินปูน A
หินชนวน A
หินปูน B
หินชนวน B
หินชีสตและหินแกรนิต
S426Q07

คําถามที่ 1 : แกรนดแคนยอน

ทุกๆ ปมีคนประมาณหาลานคนไปเที่ยวอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน มีความกังวลกันวาจะมี
ความเสียหายที่เกิดกับอุทยานเนื่องจากมีคนไปเที่ยวจํานวนมาก
คําถามตอไปนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบ
คําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรได
หรือไม

ใช หรือ ไมใช

การกรอนที่เกิดขึ้นจากการใชเสนทางเดิน มีมากนอยเทาใด

ใช / ไมใช

พื้นที่ของอุทยานมีความสวยงามเทากับเมื่อ 100 ปกอนหรือไม

ใช / ไมใช

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 4

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) /
และการสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
53.76
72.24
67.55
66.51
63.76
47.31

การใหคะแนน แกรนดแคนยอน 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S426Q03

คําถามที่ 2 : แกรนดแคนยอน

อุณหภูมิในแกรนดแคนยอนอยูในชวงตั้งแตต่ํากวา 0๐C จนถึงสูงกวา 40๐C แมวาจะเปนบริเวณ
ทะเลทราย บางครั้งรอยแตกของหินก็กักเก็บน้ําไว การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและน้ําในรอยแตก
ของหินไปเรงการแตกราวของหินไดอยางไร
1.
2.
3.
4.

น้ําที่เปนน้ําแข็งละลายหินที่รอน
น้ําทําใหหินเชื่อมติดกัน
น้ําแข็งขัดผิวหนาของหินใหราบเรียบ
น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

การใหคะแนน แกรนดแคนยอน 3
คะแนนเต็ม (Level 2)
รหัส 1: ขอ 4. น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

หนา 5

% ตอบถูก
67.74
70.03
71.75
67.88
76.45
57.26

S426Q05

คําถามที่ 3 : แกรนดแคนยอน

มีฟอสซิลของซากสัตวทะเลหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา และปะการัง อยูในชั้นหินปูน A ของ
แกรนดแคนยอน มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหลายลานปกอนที่อธิบายวาทําไมฟอสซิลเหลานี้จึงถูกพบที่นั่น
1.
2.
3.
4.

ในสมัยโบราณ ผูคนนําอาหารทะเลจากมหาสมุทรเขามาในบริเวณนี้
ครั้งหนึ่งมหาสมุทรมีคลื่นรุนแรงมากและคลื่นยักษพัดพาสิ่งมีชีวิตในทะเลขึ้นมาบนบก
ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง
สัตวทะเลบางชนิดครั้งหนึ่งมีชีวิตอยูบนบกกอนที่จะอพยพลงสูทะเล
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
84.40
85.60
74.30
76.67
85.90
57.63

การใหคะแนน แกรนดแคนยอน 5
คะแนนเต็ม (Level 1)
รหัส 1: ขอ 3. ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 6

การสูบยา
ยาสูบถูกสูบในรูปของบุหรี่ ซิการ และกลองสูบยา การวิจัยแสดงวาโรคที่เกี่ยวของกับยาสูบทําใหทั่วโลก
มีผูเสียชีวิตเกือบ 13,500 คนในแตละวัน และมีการทํานายวาในป 2020 โรคที่เกี่ยวของกับยาสูบจะ
เปนสาเหตุของการตายทั่วโลกประมาณ 12%
ควันของยาสูบมีสารที่เปนอันตรายอยูหลายชนิด สวนที่เปนอันตรายมากที่สุดคือ น้ํามันดิน นิโคติน
และคารบอนมอนอกไซด

S439Q01

คําถามที่ 4 : การสูบยา

ควันของยาสูบจะถูกสูดเขาไปสูปอด น้ํามันดินจากควันจะเกาะอยูที่ปอดและขัดขวางการทํางานอยาง
เต็มที่ของปอด
ขอความใดตอไปนี้เปนหนาที่ของปอด
1.
2.
3.
4.

สูบฉีดโลหิตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด
ทําใหเลือดบริสุทธิ์โดยลดคารบอนไดออกไซดจนเปนศูนย
เปลี่ยนโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดใหเปนโมเลกุลของออกซิเจน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
44.57

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การสูบยา 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 7

S439Q02

คําถามที่ 5 : การสูบยา
การสูบยาเพิ่มความเสี่ยงของการเปนมะเร็งปอดและโรคอื่นๆ

ความเสี่ยงในการเกิดโรคตอไปนี้เพิ่มขึ้นจากการสูบยาสูบหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช”
หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรคเหลานี้เพิ่มขึ้นจากการสูบยาสูบหรือไม

ใช หรือ ไมใช

โรคถุงลมโปงพอง

ใช / ไมใช

โรคภูมิคุมกันบกพรอง/โรคเอดส

ใช / ไมใช

โรคอีสุกอีใส

ใช / ไมใช

การใหคะแนน การสูบยา 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ไมใช ตามลําดับ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
48.86

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

S439Q05

คําถามที่ 6 : การสูบยา

บางคนใชแผนนิโคตินชวยในการเลิกสูบยา แผนนิโคตินจะถูกแปะติดที่ผิวหนังและปลอยนิโคตินสูเลือด
เพื่อชวยลดอาการอยากและอาการขาดยาเมื่อหยุดสูบยาแลว
การศึกษาผลของแผนนิโคตินกับกลุมของผูสูบที่ตองการเลิกการสูบยาสูบ 100 คน ที่ไดจากการสุม ใช
เวลาในการศึกษา 6 เดือน ผลของแผนนิโคตินไดรับการวัดโดยหาวามีอยูกี่คนในกลุมนี้ทไี่ มไดเริ่มสูบ
ยาอีกเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
การออกแบบการทดลองใดตอไปนี้ทดี่ ีที่สุด
1. ทุกคนในกลุมติดแผนนิโคติน
2. ทุกคนติดแผนนิโคตินยกเวนหนึ่งคนที่พยายามเลิกสูบยาสูบโดยไมติดแผนนิโคติน
3. แตละคนเลือกที่จะติดแผนนิโคตินหรือไมติดก็ไดเพื่อชวยเลิกสูบยาสูบ
4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคตินและอีกครึ่งหนึ่งไมใช
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 8

การใหคะแนน การสูบยา 5

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

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคติน
และอีกครึ่งหนึ่งไมใช
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

รหัส 9: ไมตอบ

% ตอบถูก
40.29

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

S439Q06

คําถามที่ 7 : การสูบยา
มีวิธีการหลายวิธที ี่ใชชักจูงใหคนเลิกสูบยาสูบ

วิธีจัดการกับปญหาการสูบยาสูบตอไปนี้ใชพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
วิธีที่ใชลดการสูบยาสูบนี้ใชพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ขึ้นราคาบุหรี่

ใช / ไมใช

ผลิตแผนนิโคตินเพื่อชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่

ใช / ไมใช

หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่สาธารณะ

ใช / ไมใช

การใหคะแนน การสูบยา 6
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.29

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 9

กันแดด
มีนาและดนัย สงสัยวาผลิตภัณฑกันแดดชนิดใดจะปกปองผิวของพวกเขาไดดีที่สุด ผลิตภัณฑกันแดด
มีคาการปกปองแสงแดด (SPF) ที่แสดงวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเปน
สวนประกอบของแสงแดดไดดีเพียงใด ผลิตภัณฑที่มีคา SPF สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่
มีคา SPF ต่ํา
มีนา คิดหาวิธีเปรียบเทียบผลิตภัณฑกันแดดชนิดตางๆ เธอและดนัยจึงไดรวบรวมสิ่งตอไปนี้
แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน
กระดาษไวแสงหนึ่งแผน
น้ํามันแร (M) และครีมที่มีสวนประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ
สารกันแดดสี่ชนิด ใชชื่อ S1 S2 S3 และ S4
มีนาและดนัยใชน้ํามันแรเพราะวามันยอมใหแสงแดดสวนใหญผานไปได และใชซิงคออกไซดเพราะกัน
แสงแดดไดเกือบสมบูรณ
ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนหนึ่ง แลวใชแผน
พลาสติกแผนที่สองวางทับดานบน ใชหนังสือเลมใหญๆ กดทับบนแผนพลาสติกทั้งสอง

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

จากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง กระดาษไวแสงมีสมบัติเปลี่ยนสีจากเทาเขม
เปนสีขาว (หรือสีเทาออนมากๆ) ขึ้นอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด สุดทายดนัยนําแผนที่ซอน
กันทุกแผนไปไวในบริเวณที่ถูกแสงแดด
แผนพลาสติก
กระดาษไวแสง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 10

S447Q02

คําถามที่ 8 : กันแดด

ขอความใดตอไปนี้เปนการบอกถึงบทบาททางวิทยาศาสตรของน้ํามันแรและซิงคออกไซด ที่ใชในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกันแดด
1.
2.
3.
4.

น้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู
น้ํามันแรเปนตัวทีถ่ ูกทดสอบ และซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง
น้ํามันแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ
ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งคู
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
45.07
43.15
45.17
39.05
41.85
36.35

การใหคะแนนกันแดด 2
คะแนนเต็ม(Level 4)
รหัส 1: ขอ 4. ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งคู
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S447Q03

คําถามที่ 9 : กันแดด
มีนาและดนัยพยายามหาคําตอบของคําถามขอใด ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันแดดชนิดอื่น
สารกันแดดปกปองผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางไร
มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองนอยกวาน้ํามันแร
มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองมากกวาซิงคออกไซด

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 11

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

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
59.90
56.34
58.44
51.06
50.43
51.42

การใหคะแนน กันแดด 3
คะแนนเต็ม (Level 3)
รหัส 1: ขอ 1. สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันแดดชนิดอื่น
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S447Q04

คําถามที่ 10 : กันแดด
ทําไมจึงตองกดแผนพลาสติกใสแผนที่สองลงบนแผนแรก
1.
2.
3.
4.

เพื่อไมใหหยดของสารแหงไป
เพื่อใหหยดของสารกระจายตัวออกมากที่สุด
เพื่อเก็บหยดของสารใหอยูในเครื่องหมายวงกลม
เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน

การใหคะแนน กันแดด 4

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศ าสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม (Level 4)
รหัส 1: ขอ 4. เพื่อทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

หนา 12

% ตอบถูก
50.47
42.42
48.99
43.33
45.81
37.48

S447Q05 – 0 1 2 9

คําถามที่ 11 : กันแดด

กระดาษไวแสงทีม่ ีสีเทาเขม จะจางลงเปนสีเทาออนเมื่อถูกแสงแดดเล็กนอย และเปนสีขาวเมื่อถูก
แสงแดดมากๆ
แผนผังใดที่แสดงแบบรูปที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทดลอง จงอธิบายดวยวาทําไมนักเรียนจึงเลือกขอนั้น
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

คําตอบ: .............................................................
คําอธิบาย: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

% ตอบถูก
43.71
45.95
44.42
31.81
42.97
11.63

หนา 13

การใหคะแนน กันแดด 5
คะแนนเต็ม
รหัส 2: ขอ 1. พรอมคําอธิบายที่วาจุด ZnO ยังคงเปนสีเทาเขม (เพราะวามันกันแสงแดดไวได) และ
จุด M เปลี่ยนเปนสีขาว (เพราะน้ํามันแรดูดกลืนแสงแดดไดนอยมาก)
[ไมจําเปนตองมีคําอธิบายเพิ่มเติมดังในวงเล็บ (ถาคําตอบมีคําอธิบายมากพอ)]
 ขอ 1. ZnO กันแสงแดดไวตามที่มันควรจะเปน และ M ปลอยใหแสงแดดทะลุเขาไปได
 ฉันเลือกขอ 1. เพราะน้ํามันแรจะตองเปลี่ยนเปนสีที่ออนที่สุด ในขณะที่ซิงคออกไซดเปนสีเขมที่สุด

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ขอ 1. ใหคําอธิบายถูกเพียงจุด ZnO หรือ จุด M จุดใดจุดหนึง่ แตไมไดอธิบายถูกทั้งสอง
จุด
 ขอ 1. น้ํามันแรมีความตานทานตอแสงยูวีต่ําที่สุด ดังนั้นกระดาษตรงที่มีสารอื่นๆ จะไมเปนสีขาว
 ขอ 1. ในเชิงปฏิบัติซิงคออกไซดดูดกลืนรังสีทั้งหมดไว และแผนผังแสดงวาเปนเชนนั้น
 ขอ 1. เพราะ ZnO กันแสงไว และ M ดูดกลืนแสง

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 ขอ 1. [ไมใหเหตุผล]
 ขอ 2. ZnO กันแสงแดดไว และน้ํามันแรปลอยใหแสงผานเขาไปได

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 14

แสงของดาว
ธงชัยชอบดูดาว อยางไรก็ตาม เขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดอยางชัดเจนในเวลา
กลางคืนเนื่องจากเขาอาศัยอยูในเมืองใหญ
เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนขึ้นไปบนเขา ซึ่งเขาสังเกตเห็นดาวเปนจํานวน
มากในขณะที่ไมสามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง
S441Q01

คําถามที่ 12 : แสงของดาว

ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองที่มผี ูคนอาศัยอยูมาก
1.
2.
3.
4.

ในเมืองมีดวงจันทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอื่นๆ
ในชนบทมีฝุนอยูในอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดีกวาในเมือง
ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก
อากาศในเมืองอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจากรถยนต เครื่องจักร และบานเรือน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
67.95

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน แสงของดาว 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 15

S441Q04

คําถามที่ 13 : แสงของดาว

ธงชัยใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ เพื่อสองดูดาวที่มีความสวางนอย
ทําไมการใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ จึงทําใหสังเกตเห็นดาวที่มีความ
สวางนอยได
1.
2.
3.
4.

เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะรับแสงไดมากขึ้น
เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะมีกําลังขยายมากขึ้น
เลนสขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึ้น
เลนสขนาดใหญจะสามารถรับสีเขมจากดาวได

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.23

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน แสงของดาว 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. เลนสที่มีขนาดใหญขึ้นจะรับแสงไดมากขึ้น
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 16

ความเสี่ยงของสุขภาพ
ใหนึกภาพวา นักเรียนอาศัยอยูใกลโรงงานเคมีภัณฑขนาดใหญที่ผลิตปุยเพื่อใชในการเกษตร เมื่อ
ไมกี่ปมานี้ มีกรณีที่ผูคนในละแวกนั้นปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง คนในทองถิ่นเชื่อวาอาการ
เหลานั้นเกิดจากการปลอยควันพิษออกมาจากโรงงานปุยเคมีที่อยูใกลเคียง
ประชาชนมาประชุมกันเพื่ออภิปรายถึงอันตรายทีน่ าจะเกิดขึ้นจากโรงงานเคมีภัณฑ ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น นักวิทยาศาสตรไดเสนอขอสรุปตอที่ประชุมดังตอไปนี้
คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเคมี
“เราไดศึกษาความเปนพิษตอดินในบริเวณใกลเคียง เราไมพบหลักฐานที่แสดงถึงพิษของ
สารเคมีในตัวอยางดินที่เราเก็บมา”
คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับประชากรในทองถิ่น
“เราศึกษาจํานวนกรณีของความเจ็บไขจากปญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในทองถิ่น
เปรียบเทียบกับจํานวนกรณีในบริเวณที่หางออกไปจากโรงงานเคมีภัณฑ ปรากฏวาบริเวณที่อยู
ใกลกับโรงงานเคมีภัณฑ มีกรณีที่เกิดขึ้นมากกวา”
S515Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 14 : ความเสี่ยงของสุขภาพ

เจาของโรงงานเคมีภัณฑใชคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเพื่อโตแยงวา “การปลอย
ควันจากโรงงานไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น”
จงใหเหตุผลหนึ่งขอที่เปนขอสงสัยในคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานกับใหบริษัท ซึ่งคํากลาวนี้
สนับสนุนขอโตแยงของเจาของบริษัท
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.27

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 17

การใหคะแนน ความเสีย่ งของสุขภาพ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ใหเหตุผลที่เหมาะสมที่เปนขอสงสัยในคํากลาวซึ่งสนับสนุนขอโตแยงของเจาของบริษัท





สารที่เปนสาเหตุของปญหาระบบทางเดินหายใจอาจไมไดจัดวาเปนสารพิษ
ปญหาระบบทางเดินหายใจอาจมีสาเหตุมาจากเฉพาะสารเคมีที่อยูในอากาศ ไมใชในดิน
สารพิษอาจเปลี่ยน/แตกออกในขณะนั้นและแสดงวาเปนสารไมมีพิษในดิน
เราไมรูวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของพื้นที่หรือไม

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S515Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 15 : ความเสี่ยงของสุขภาพ

นักวิทยาศาสตรที่ทํางานเกี่ยวกับประชากรไดเปรียบเทียบจํานวนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
ซึ่งอาศัยอยูใกลกับโรงงานเคมีภัณฑกับผูปวยที่อยูไกลออกไปจากโรงงาน
จงอธิบายความแตกตางที่เปนไปไดหนึ่งประการของสองบริเวณที่นักเรียนคิดวาการเปรียบเทียบ
ไมสมเหตุสมผล
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
18.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 18

การใหคะแนน ความเสีย่ งของสุขภาพ 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบควรจะเนนความแตกตางที่เปนไปไดระหวางบริเวณที่สํารวจตรวจสอบ






จํานวนคนของสองบริเวณอาจแตกตางกัน
บริเวณหนึ่งอาจไดรับการดูแลรักษาดีกวาอีกบริเวณหนึ่ง
สภาพอากาศอาจไมเหมือนกัน
อาจมีสัดสวนที่แตกตางกันของผูสูงอายุในแตละบริเวณ
อาจเปนมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ในบริเวณอื่น

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 19

การผลิตพลังงานจากลม
การผลิตพลังงานจากลมเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนแหลงของพลังงานที่สามารถใชทดแทนเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาจากการเผาไหม น้ํามันและถานหิน โครงสรางในรูปเปนกังหันลมที่ใบพัดหมุนโดยใช
ลม การหมุนนี้ทําใหมีพลังงานไฟฟาถูกผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาทีถ่ ูกหมุนดวยกังหันลม

S529Q01

คําถามที่ 16 : การผลิตพลังงานจากลม

ธันวาคม

มกราคม

ธันวาคม

0

มกราคม

ธันวาคม

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) /
การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ความเร็วลม

ธันวาคม

มกราคม
มกราคม

0

0

4.

ความเร็วลม

0

3.

2.

ความเร็วลม

1.

ความเร็วลม

กราฟขางลางนี้ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปในสี่บริเวณที่แตกตางกัน กราฟใดทีช่ ี้บอกบริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
56.18

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 20

การใหคะแนน การผลิตพลังงานจากลม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3.
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S529Q02

คําถามที่ 17 : การผลิตพลังงานจากลม

ยิ่งลมพัดแรงขึ้น ใบพัดของกังหันลมยิ่งหมุนเร็วขึ้น จึงผลิตกําลังไฟฟาไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ไมมี
ความสัมพันธโดยตรงระหวางความเร็วลมกับกําลังไฟฟาที่ไดในสถานการณที่เปนจริง ขางลางนี้เปน
เงื่อนไขการทํางานของการผลิตพลังงานจากลมในสถานการณที่เปนจริง
ใบพัดจะเริ่มหมุนเมื่อความเร็วลมเปน V1
ดวยเหตุผลของความปลอดภัย การหมุนของใบพัดจะไมเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมสูงกวา V2
กําลังไฟฟาจะสูงสุด (W) เมื่อความเร็วลมเทากับ V2
ใบพัดจะหยุดหมุนเมื่อความเร็วลมถึง V3
กราฟใดตอไปนี้ที่แสดงไดดีที่สุดถึงความสัมพันธระหวางความเร็วลมและการผลิตกําลังไฟฟาภายใต
เงื่อนไขการทํางานเหลานี้
1.

2.

0

3.

กําลังไฟฟา

V1

0

V2
V3
ความเร็วลม

4.

V1

V2 V3
ความเร็วลม

V1

V2 V3
ความเร็วลม

W

0

0

กําลังไฟฟา

กําลังไฟฟา

W

0

W

0

0

กําลังไฟฟา

W

V1

V2
V3
ความเร็วลม

0

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 21

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

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
24.16

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผลิตพลังงานจากลม 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2.
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

S529Q03

คําถามที่ 18 : การผลิตพลังงานจากลม
ยิ่งระดับความสูงเพิ่มขึ้น กังหันลมจะยิ่งหมุนชาลง สําหรับความเร็วลมเทากัน

ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลดีที่สุดที่อธิบายวา ทําไมใบพัดของกังหันลมจึงหมุนไดชาลงเมื่ออยูในที่สูงขึ้น
สําหรับความเร็วลมเทากัน
1.
2.
3.
4.

อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
แรงโนมถวงลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
ฝนตกบอยขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น

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

การใหคะแนน การผลิตพลังงานจากลม 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
ไมไดคะแนน

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

% ตอบถูก
40.17

หนา 22
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คําถามที่ 19 : การผลิตพลังงานจากลม

จงบอกถึงขอไดเปรียบหนึ่งขอ และขอเสียเปรียบหนึ่งขอของการผลิตพลังงานจากลมเปรียบเทียบกับ
การผลิตพลังงานซึ่งใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหินและน้ํามัน
ขอไดเปรียบ ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอเสียเปรียบ.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.20

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผลิตพลังงานจากลม 4
คะแนนเต็ม
รหัส 2: อธิบายขอไดเปรียบหนึ่งขอและขอเสียเปรียบหนึ่งขอ
[ขอไดเปรียบ]







ไมปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2)
ไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
แหลงลมจะไมถูกใชหมดไป
หลังจากติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม ตนทุนของการผลิตกระแสไฟฟาถูก
ไมีมีของเสียและ/หรือสารพิษที่จะปลอยออกมา
ใชแรงตามธรรมชาติหรือพลังงานสะอาด

[ขอเสียเปรียบ]







การผลิตตามความตองการเปนไปไมได [เพราะวาความเร็วลมไมสามารถควบคุมได]
บริเวณที่ดีสําหรับกังหันลมมีจํากัด
กังหันลมสามารถถูกทําใหเสียหายไดเมื่อมีลมที่แรงมาก
ปริมาณของพลังงานที่ผลิตไดจากกังหันลมแตละอันคอนขางนอย
ในบางกรณีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้น
ในบางกรณีคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เชน คลื่นโทรทัศน) สามารถถูกรบกวนได

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 23

 บางครั้งนกถูกฆาเมื่อนกบินไปชนกับใบพัดที่หมุน
 ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลง
 การติดตั้งและบํารุงรักษามีราคาแพง

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: อธิบายขอไดเปรียบหรือขอเสียเปรียบไดถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง (ดังแสดงในตัวอยาง
คะแนนเต็ม) แตไมใชอธิบายถูกทั้งคู
ไมไดคะแนน
รหัส 0: อธิบายขอไดเปรียบหรือขอเสียเปรียบไมถูกตอง
 ดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ [คําตอบนี้เปนขอความที่มีความหมายทั่วๆ ไป]
 ไมดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ
 การสรางเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมมีตนทุนนอยกวาสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล [ไม
สนใจขอเท็จจริงที่วาจะตองใชเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมจํานวนมาก จึงจะผลิตพลังงาน
ไดปริมาณเทากับที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล]

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1

หนา 24

Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 3

แมรี่ มองตากู
อานบทความจากหนังสือพิมพตอไปนี้ และตอบคําถาม
ประวัติของการฉีดวัคซีน
แมรี่ มองตากู เปนผูหญิงสวย เธอรอดชีวิตจากการติดเชื้อฝดาษเมื่อป ค.ศ 1715 .แตก็มี
แผลเปนปกคลุมบนผิวหนัง ขณะที่อยูในตุรกีในป ค.ศ 1717 . เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวา
การปลูกฝซึ่งใชกันอยูทั่วไป วิธกี ารนี้ใชการขีดเชื้อไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนังของ
คนทีอ่ ายุนอยและมีสุขภาพดี ซึ่งตอมาจะมีอาการไข แตทุกรายจะมีอาการของโรคอยาง
ออนๆเทานั้น
แมรี่ มองตากู เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการปลูกฝ จนยอมใหลูกชายและลูกสาวของเธอ
ไดปลูกฝ
ในป ค.ศ1796 . เอ็ดเวิรด เจนเนอร ใชวิธีการปลูกฝดวยเชื้อโรคที่ใกลเคียงกันคือ ฝดาษ
ในวัว เพื่อผลิตสารตานทานโรคฝดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกฝดวยเชื้อฝดาษ วิธีการ
นี้มีผลขางเคียงนอย และผูที่ไดรับจะไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่น วิธีการนี้เปนที่รูจักกันวา
การฉีดวัคซีน
S477Q02

คําถามที่ 1 : แมรี่ มองตากู
โรคชนิดใดบางที่มนุษยสามารถฉีดวัคซีนปองกันได
1.
2.
3.
4.

โรคที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย (โรคเลือดไหลไมหยุด)
โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ
โรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของรางกาย เชน เบาหวาน
โรคทุกชนิดทีไ่ มมีทางรักษา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

% ตอบถูก
71.37
69.00
78.96
76.07
69.38
78.73

หนา 4

การใหคะแนน แมรี่ มองตากู 2
คะแนนเต็ม (Level 2)
รหัส 1: ขอ 2. โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S477Q03

คําถามที่ 2 : แมรี่ มองตากู

ถาสัตวหรือมนุษยปวยจากการติดเชื้อแบคทีเรียและหายจากโรคแลว แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคนั้น
ปกติจะไมทําใหสัตวหรือมนุษยเกิดอาการปวยซ้ําอีก
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
1.
2.
3.
4.

รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่มจํานวน
เซลลเม็ดเลือดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
เซลลเม็ดเลือดแดงจับและกําจัดแบคทีเรียชนิดนี้ใหหมดไปจากรางกาย
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
75.72
63.10
88.55
86.70
89.77
58.99

การใหคะแนน แมรี่ มองตากู 3
คะแนนเต็ม(Level 2)
รหัส 1: ขอ 2. รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพิ่มจํานวน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 5
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คําถามที่ 3 : แมรี่ มองตากู

จงใหเหตุผลหนึ่งขอวา ทําไมจึงแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ โดยเฉพาะเด็กและคนแก
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
84.38
63.29
87.44
84.46
86.82
45.74

การใหคะแนน แมรี่ มองตากู 4
คะแนนเต็ม (Level 3)
รหัส 1: คําตอบอางถึงเด็กและ/หรือคนแกมีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวา
คนอื่นหรือคําตอบในทํานองคลายๆ กัน
ขอสังเกตในการใหคะแนน: เหตุผลที่ใหมาตองอางถึงเด็กหรือคนแกโดยเฉพาะ – ไมใชคน
โดยทั่วไป และคําตอบตองชี้บอกโดยตรง หรือโดยนัยวา คนเหลานี้มีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาคน
อื่น – ไมใชตอบกวางๆ วา “ออนแอกวา”







คนเหลานี้มีความตานทานตอการเจ็บปวยนอย
เด็กและคนแกไมสามารถตอสูกับเชื้อโรคไดงายเหมือนคนอื่น
เขาเหลานั้นมีแนวโนมที่จะติดเชื้อไขหวัดใหญไดงาย
ถาพวกเขาไดรับเชื้อไขหวัดใหญจะสงผลรุนแรงในคนเหลานี้
เพราะระบบตางๆ ของรางกายเด็กและคนแกออนแอกวา
คนแกปวยไดงายกวา

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 ดังนั้น เขาจึงไมติดเชื้อไขหวัดใหญ
 พวกเขาออนแอกวา
 พวกเขาตองการความชวยเหลือในการตอสูกับไขหวัดใหญ

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 6

ฟนผุ
แบคทีเรียที่อาศัยอยูในปากของเราเปนสาเหตุของฟนผุ ฟนผุเปนปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1700
เมื่อน้ําตาลเปนสิ่งที่หาไดงายจากการขยายอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออย
ปจจุบันนี้ เรามีความรูเปนอยางมากเกี่ยวกับฟนผุ ดังตัวอยางเชน:
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุไดอาหารจากน้ําตาล
น้ําตาลถูกเปลี่ยนไปเปนกรด
กรดทําลายผิวของฟน
การแปรงฟนชวยปองกันฟนผุ
ฟน
1 – น้ําตาล
2 – กรด
3 – แรธาตุจากสารเคลือบฟน

2
1
3

แบคทีเรีย

S414Q01

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

แบคทีเรียสรางสารเคลือบฟน
แบคทีเรียสรางน้ําตาล
แบคทีเรียสรางแรธาตุ
แบคทีเรียสรางกรด

การใหคะแนน ฟนผุ 1

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

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. แบคทีเรียสรางกรด
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
50.64

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 7

S414Q04

คําถามที่ 5 : ฟนผุ

คาเฉลี่ยของจํานวนฟนผุตอคน
ในประเทศตางๆ

กราฟตอไปนี้ แสดงถึงการบริโภคน้ําตาลและจํานวนของฟนผุในประเทศตางๆ แตละประเทศแสดง
ดวยจุดบนกราฟ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20

40 60 80 100 120 140
คาเฉลี่ยของการบริโภคน้ําตาล (กรัม/คน/วัน)

ขอความใดตอไปนี้ที่สนับสนุนขอมูลที่ไดจากกราฟ
ในบางประเทศ ผูคนแปรงฟนบอยครั้งกวาประเทศอื่น
1.
2.
3.
4.

การกินน้ําตาลนอยกวา 20 กรัมตอวันจะรับประกันไดวาไมเกิดฟนผุ
คนที่กินน้ําตาลมาก ก็จะเกิดฟนผุมากขึ้นดวย
ในปที่ผานมานี้ อัตราของการเกิดฟนผุเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
ในปที่ผานมานี้ การบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ

การใหคะแนน ฟนผุ 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. คนที่กินน้ําตาลมาก
ก็จะเกิดฟนผุมากขึ้นดวย
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

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

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
33.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 8

S414Q08

คําถามที่ 6 : ฟนผุ
ในประเทศหนึ่ง มีจํานวนฟนผุโดยเฉลี่ยตอคนสูงมาก

คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับฟนผุในประเทศนี้ สามารถตอบไดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามที่เกี่ยวกับฟนผุเหลานี้ สามารถตอบได
โดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การใสฟลูออไรดในน้ําประปาจะมีผลตอฟนผุอยางไร

ใช / ไมใช

การไปหาทันตแพทยควรเสียคาใชจายเทาใด

ใช / ไมใช

การใหคะแนน ฟนผุ 8
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน
ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
33.76

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 9

การเคลื่อนผานของดาวศุกร
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2004 สามารถมองเห็นดาวศุกรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยไดในหลายบริเวณของ
โลก เรียกปรากฏการณนี้วา “การเคลื่อนผาน” ของดาวศุกร และจะเกิดขึ้นเมื่อวงโคจรของดาวศุกรมา
อยูระหวางดวงอาทิตยและโลก การเคลื่อนผานของดาวศุกรครั้งที่แลวเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1882 และมี
การทํานายวาครั้งตอไปวาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012
รูปขางลาง แสดงถึงการเคลื่อนผานของดาวศุกรในป ค.ศ. 2004 โดยสองกลองโทรทรรศนไปที่
ดวงอาทิตยและฉายภาพลงบนกระดาษขาว
พื้นผิวของดวงอาทิตย

ดาวศุกร

S507Q01

คําถามที่ 7 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร

ทําไมการสังเกตการเคลื่อนผานของดาวศุกรจึงตองฉายภาพลงบนกระดาษขาวแทนที่จะมองผานกลอง
โทรทรรศนดวยตาเปลาโดยตรง
1.
2.
3.
4.

แสงอาทิตยสวางมากเกินไปที่จะมองเห็นดาวศุกรได
ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากจนมองเห็นไดโดยไมตองขยาย
การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา
ตองทําภาพใหเล็กลงดวยการฉายลงบนกระดาษ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
48.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 10

การใหคะแนน การเคลือ่ นผานของดาวศุกร 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S507Q02

คําถามที่ 8 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร

เมื่อมองจากโลก สามารถมองเห็นการเคลื่อนผานดวงอาทิตยของดาวเคราะหดวงใดไดในบางเวลา
1.
2.
3.
4.

ดาวพุธ
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร

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

การใหคะแนน การเคลื่อนผานของดาวศุกร 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. ดาวพุธ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

% ตอบถูก
36.21

หนา 11

S507Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 9 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร
ขอความตอไปนี้มีคําหลายคําในขอความถูกขีดเสนใตไว

นักดาราศาสตร ทํานายวาการมองจากดาวเนปจูนจะเห็นการเคลื่อนผานของดาวเสารผานดวงอาทิตย
ในชวงปลายศตวรรษนี้
คําที่ขีดเสนใตสามคําใดที่เปนคําที่มีประโยชนทสี่ ุดในการคนหาขอสนเทศจากอินเทอรเน็ต หรือ
หองสมุด เพื่อคนหาวาจะเกิดการเคลื่อนผานเมื่อใด
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
36.21

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การเคลือ่ นผานของดาวศุกร 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบประกอบดวย การเคลื่อนผาน ดาวเนปจูน และดาวเสารเทานั้น
 ดาวเสาร ดาวเนปจูน การเคลื่อนผาน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ เชน มี 4 คํา
 การเคลื่อนผาน ดาวเสาร ดวงอาทิตย ดาวเนปจูน
 นักดาราศาสตร การเคลื่อนผาน ดาวเสาร ดาวเนปจูน

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 12

ฝนกรด
รูปถายขางลางนี้ เปนรูปแกะสลักที่เรียกวา แคริยาทิด ซึ่งถูกสรางไวที่มหาวิหารอโครโพลิส
ในกรุงเอเธนสเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว รูปแกะสลักนี้ทําดวยหินชนิดหนึ่งที่เรียกวาหินออน
หินออนประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต
ในป ค.ศ.1980 รูปแกะสลักเดิมถูกยายมาอยูภ ายในพิพิธภัณฑของอโครโพลิส และเอารูปสลักจําลอง
วางไวแทนที่ เนื่องจากรูปแกะสลักเดิมถูกกัดกรอนจากฝนกรด

S485Q02 – 0 1 2 9

คําถามที่ 10 : ฝนกรด

น้ําฝนปกติมีความเปนกรดเล็กนอย เพราะน้ําฝนดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ ฝนกรดมี
ความเปนกรดมากกวาน้ําฝนปกติ เพราะฝนกรดดูดซับกาซ เชน ออกไซดของซัลเฟอรและออกไซด
ของไนโตรเจนไวดวย
ออกไซดของซัลเฟอร และออกไซดของไนโตรเจนในอากาศมาจากไหน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 13

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญีป่ ุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
54.43
60.32
72.53
56.39
69.28
22.71

การใหคะแนน ฝนกรด 2
คะแนนเต็ม (Level 3)
รหัส 2: คําตอบใดคําตอบหนึ่ง เชน ไอเสียรถยนต การปลอยของเสียจาก
โรงงาน การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน และถานหิน กาซจากภูเขาไฟหรือสิ่งอื่น
ที่คลายคลึงกัน






การเผาไหมของถานหินและกาซ
ออกไซดในอากาศมาจากมลภาวะจากโรงงานและอุตสาหกรรม
ภูเขาไฟ
ไอเสียจากโรงไฟฟา [“โรงไฟฟา” นับรวมโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล]
มันมาจากการเผาไหมวัตถุที่ประกอบดวยซัลเฟอรและไนโตรเจน

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: คําตอบบอกแหลงของมลภาวะมีทั้งที่ไมถูกตอง และที่ถูกตอง
 เชื้อเพลิงฟอสซิล และโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร
[โรงไฟฟานิวเคลียรไมใชแหลงของฝนกรด]
 ออกไซดที่มาจากโอโซน ชั้นบรรยากาศ และอุกกาบาตที่ตกลงสูโลก
รวมทั้งการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล

คําตอบที่อางถึง “มลภาวะ”แตไมไดชี้ถึงแหลงของมลภาวะที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด
 มลภาวะ
 สิ่งแวดลอมโดยทั่วไป บรรยากาศที่เราอาศัยอยู เชน มลภาวะ
 การเกิดกาซ มลภาวะ ไฟ บุหรี่ [ความหมายของ “การเกิดกาซ” “ไฟ” ยังชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไม
เพียงพอ ควันบุหรี่ไมใชสาเหตุหลักของฝนกรด]
 มลภาวะ เชนจากโรงไฟฟานิวเคลียร

ขอสังเกตในการใหคะแนน: คําตอบที่กลาวถึงคําวา “มลภาวะ” ก็พอที่จะไดรหัส 1 เพียงตรวจดู
ตัวอยางที่มากับคําตอบวาจะใหรหัส 2 ไดหรือไม

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 14

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบที่ไมไดกลาวถึง “มลภาวะ” และ สาเหตุหลักของการเกิดฝนกรด







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

รหัส 9: ไมตอบ

ผลของฝนกรดที่มีตอหินออน สามารถจําลองไดโดยใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูทิ้งไวคางคืน
น้ําสมสายชูและฝนกรดมีระดับความเปนกรดใกลเคียงกัน เมื่อใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูจะมีฟอง
กาซเกิดขึ้น เราสามารถชั่งน้ําหนักของหินออนแหงกอนและหลังการทดลองได
S485Q03

คําถามที่ 11 : ฝนกรด

หินออนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในน้ําสมสายชูมีมวล 2.0 กรัม เมื่อใสลงในน้ําสมสายชูทิ้งไวคางคืน
วันรุงขึ้นนําเศษหินขึ้นมาและทําใหแหง มวลของหินออนที่แหงแลวควรเปนเทาใด
1.
2.
3.
4.

นอยกวา 2.0 กรัม
2.0 กรัมเทาเดิม
ระหวาง 2.0 – 2.4 กรัม
มากกวา 2.4 กรัม

การใหคะแนน ฝนกรด 3

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

คะแนนเต็ม (Level 2)
รหัส 1: ขอ 1. นอยกวา 2.0 กรัม
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

หนา 15

% ตอบถูก
83.37
83.62
79.41
74.27
80.81
57.39

S485Q05 – 0 1 2 9

คําถามที่ 12 : ฝนกรด

นักเรียนที่ทําการทดลองขางตน ไดทดลองใสหินออนชิ้นเล็กๆ ลงในน้ําบริสุทธิ์ (น้ํากลั่น)
และทิ้งคางคืนไวเชนกัน
จงอธิบายเหตุผลวา ทําไมนักเรียนผูนจี้ ึงทําการทดลองขั้นตอนนีด้ วย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

การใหคะแนน ฝนกรด 5

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ภัยอันตราย
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
35.45
35.55
42.64
28.82
38.24
23.60

คะแนนเต็ม (Level 6)
รหัส 2: เพื่อแสดงใหเห็นวากรด (น้ําสมสายชู) เปนสิ่งจําเปนตอการเกิดปฏิกิริยา
 เพื่อใหแนใจวาน้ําฝนตองมีความเปนกรดเชนเดียวกับฝนกรด จึงทําใหเกิดปฏิกิริยานี้
 เพือ่ ดูวามีสาเหตุอื่นในการเกิดรูพรุนบนเศษหินออนหรือไม
 เพราะมันแสดงวาเศษหินออนไมใชจะทําปฏิกิริยากับของเหลวใดก็ได เนื่องจากน้ําเปนกลาง

ไดคะแนนบางสวน (Level 3)
รหัส 1: มีการเปรียบเทียบกับการทดลองระหวางน้ําสมสายชูกับหินออน แตไมมีการอธิบายให
ชัดเจนวากรด (น้ําสมสายชู) จําเปนสําหรับการเกิดปฏิกิริยา







เปรียบเทียบกับหลอดทดลองอื่น
เพื่อดูวาเศษหินออนมีการเปลี่ยนแปลงในน้ําบริสุทธิ์หรือไม
นักเรียนทําขั้นตอนนี้เพื่อแสดงวาเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝนตกลงบนหินออนตามปกติ
เพราะน้ํากลั่นไมเปนกรด
เพื่อเปนชุดควบคุม
เพื่อดูความแตกตางระหวางน้ําธรรมดาและน้ําที่เปนกรด (น้ําสมสายชู)

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 เพื่อแสดงใหเห็นวาน้ํากลั่นไมมีฤทธิ์เปนกรด

รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 16

วิวัฒนาการ

ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งไดเร็ว
นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา พวกเขาคิดวาฟอสซิล
เหลานั้นเปนบรรพบุรุษของมาในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิล
เหลานั้นมีชีวิตอยูไดดวย
ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน
ชื่อ

ไฮราโคเธเรียม

เมโซฮิปปุส

เมอรี่ฮิปปุส

อีควุส
(มาในปจจุบัน)

รูปราง
ภายนอก
(มาตราสวน
เดียวกัน)
ชวงเวลาที่มี
ชีวิต

55 ถึง 50 ลานป
กอน

39 ถึง 31 ลานป
กอน

19 ถึง 11 ลานป
กอน

2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน

โครงกระดูก
ของขา
(มาตราสวน
เดียวกัน)

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 17
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คําถามที่ 13 : วิวัฒนาการ

ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดใน
ตาราง จงอธิบาย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของโครงกระดูกขา





โครงกระดูกขาเหมือนกันมากแตมีการเปลี่ยนแปลงทีละนอย
นิ้วเทา/กีบเทามาเชื่อมรวมกันในชวง 55 ถึง 2 ลานปกอน
กีบเทามามีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนนิ้วเทาลดลง

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางทั้งหมด
 พวกมันมีรูปรางที่เหมือนกัน แลวเริ่มมีรูปรางที่ใหญขึ้น
 มาตัวใหญขึ้น

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ





ขาหลัง
ขาของมายาวขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา
ขามีการเปลี่ยนแปลง
พวกมันถูกเรียกวา ฮิปปุส

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 18

 เมื่อเวลาผานไป มาสูญหายไปหลายลานป
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนรูปราง [ถูกตอง แตไมใชคําตอบ
ของคําถามนี้]
 กะโหลกศีรษะใหญขึ้นๆ

รหัส 9: ไมตอบ
S472Q02

คําถามที่ 14 : วิวัฒนาการ

การวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องใดที่นักวิจัยสามารถทําเพื่อใหคนพบวามามีวิวัฒนาการอยางไร ในชวงเวลาที่
ผานมา
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
งานวิจัยนี้จะชวยใหคนพบไดวามามีวิวัฒนาการอยางไรใน
ชวงเวลาที่ผานมา ใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน

ใช / ไมใช

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40
ลานปกอน

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 19

S472Q03

คําถามที่ 15 : วิวัฒนาการ
ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดีที่สุดกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
1.
2.
3.
4.

ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้อยูบนพื้นฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนแลววาถูกตองโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
34.38

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้
อยูบนพื้นฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 20

ลิปมัน
ตารางขางลางนี้ แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมัน ซึ่งออนและเปนมันกวา
ลิปมัน
สวนผสม :

ลิปสติก
สวนผสม :

น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

5 กรัม
0.2 กรัม
0.2 กรัม
1 ชอนชา
1 หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน

น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

5
1
1
1
1

กรัม
กรัม
กรัม
ชอนชา
หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน
S470Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 16 : ลิปมัน

ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ
ลิปสติกที่ทําจากสวนผสมนี้จะแข็งและใชยาก นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพื่อทําให
ลิปสติกออนลงกวาเดิม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
52.63

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 21

การใหคะแนน ลิปมัน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่แสดงวานักเรียนจะใสไขนอยลง และ/หรือ ใสน้ํามันเพิ่มขึ้น
 ควรใชไขผึ้งและไขมันปาลมลดลงเล็กนอย
 เติมน้ํามันละหุงมากขึ้น

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 อุนของผสมใหนานขึ้นเพื่อใหออนลง

รหัส 9: ไมตอบ
S470Q02

คําถามที่ 17 : ลิปมัน
น้ํามันและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้ําไมผสมกับน้ํามัน และไขก็ไมละลายในน้ํา

ขอใดตอไปนี้นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน
1.
2.
3.
4.

ไดของผสมที่มันและออนตัวกวา
ของผสมจับตัวกันแนนขึ้น
ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย
มีกอนไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา

การใหคะแนน ลิปมัน 2

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. มีไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.60

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 22

S470Q03

คําถามที่ 18 : ลิปมัน
เมื่อเติมสารที่เรียกวาอิมัลซิฟายเออรลงไปจะทําใหน้ํามันและไขผสมกันไดกับน้ํา
ทําไมสบูและน้ําจึงสามารถลบลิปสติกออกได
1.
2.
3.
4.

น้ํามีอิมัลซิฟายเออรที่ทําใหสบูและลิปสติกผสมกันได
สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
อิมัลซิฟายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได
สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอิมัลซิฟายเออรที่ผสมกับน้ําได
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.35

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ลิปมัน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 23

โอโซน
จงอานสวนหนึ่งของบทความซึ่งเกี่ยวกับชั้นโอโซน ดังตอไปนี้
บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก แต
โชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนชาติ กําลังกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
สวนรวมนี้ ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก
โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งตรงขามกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ประกอบดวย
ออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ในทุกๆ หนึ่งลานโมเลกุล
ของอากาศ อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปองสิ่งมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย
แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปอง หรือทํารายสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูใน
ชั้นโทรโปสเฟยร (สูงขึ้นไปจากผิวโลก จนถึง 10 กม.) เปนโอโซน “เสีย” ที่สามารถทําลายเยื่อปอด และ
ทําลายพืชได แตโอโซนประมาณ 90% จะอยูในบรรยากาศชั้นสตราโทรเฟยร (ระหวาง 10 ถึง 40 กม.
เหนือผิวโลก) เปนโอโซน “ดี” ซึ่งเลนบทบาทเปนผูคุมครอง โดยทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตราย (UV-B) ที่แผมาจากดวงอาทิตย
หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยมากขึ้น ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517 มีการตั้งสมมุติฐานวา
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) อาจเปนสาเหตุนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2540 การศึกษาความสัมพันธ
เชิงเหตุ-ผล ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปนสาเหตุ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541
ผูแทนจากทั่วโลก ไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล (แคนนาดา) และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs
อยางเขมงวด

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 24

คําถามที่ 19 : โอโซน
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ในบทความขางบนนี้ ไมไดกลาวถึงการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมี
โอโซนบางสวนเกิดขึ้นใหม และมีบางสวนหายไป วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตูนตอไปนี้

สมมุติคุณลุงของนักเรียนพยายามจะทําความเขาใจกับการตูนนี้ แตเขาไมเคยไดเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน และไมเขาใจวาผูเขียนการตูนกําลังอธิบายอะไร เขารูวาในบรรยากาศไมมีเจาตัวเล็กๆ แต
สงสัยวาเจาตัวเล็กๆ ในภาพแทนอะไร เครื่องหมาย O2 และ O3 หมายถึงอะไร และการตูนนี้แสดง
กระบวนการอะไร คุณลุงตองการคําอธิบายจากนักเรียน โดยสมมติวาคุณลุงของนักเรียน



ทราบแลววา O เปนสัญลักษณแทนออกซิเจน
ทราบแลววา อะตอม และโมเลกุลคืออะไร

จงเขียนคําบรรยายภาพของการตูนสําหรับคุณลุง
ในคําบรรยาย ใหใชคําวา อะตอม และโมเลกุล ในทํานองเดียวกับที่ใชในบรรทัดที่ 4 และ 5
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สื่อสารขอสรุปที่สมเหตุสมผล
จากประจักษพยานและขอมูล
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
34.30
24.80
27.30
3.13

การใหคะแนน โอโซน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 31: ใหคําตอบตามเกณฑทั้ง 3 ขอ ตอไปนี:้
เกณฑแรก: โมเลกุลของออกซิเจนหรือออกซิเจนบางโมเลกุล (แตละโมเลกุลประกอบดวย
อะตอมของออกซิเจน 2 อะตอม) ถูกแบงเปนอะตอมของออกซิเจน (รูป 1)
เกณฑที่สอง: การแบงตัว (ของโมเลกุลของออกซิเจน) เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของ
แสงอาทิตย (รูป 1)
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 25

เกณฑที่สาม: อะตอมของออกซิเจนรวมกับโมเลกุลของออกซิเจนอื่นๆ กลายเปนโมเลกุล
ของโอโซน (รูป 2 และ 3)
ขอสังเกตในแตละเกณฑทั้ง 3 ขอ:
เกณฑที่ 1
การแบงตัวควรอธิบายโดยใชคําที่ถูกตอง (ดูบรรทัดที่ 4 และ 5) คือ O (หนึ่งอะตอมหรือหลาย
อะตอม) และ O2 (หนึ่งโมเลกุลหรือหลายโมเลกุล)

ถา O และ/หรือ O2 ถูกอธิบายวาเปนเพียงแค “อนุภาค” หรือ “สวนที่มีขนาดเล็ก” เกณฑนี้
จะไมไดคะแนน


เกณฑที่ 2
อิทธิพลของดวงอาทิตยมีความสัมพันธตอการแบงตัวของ O2 (หนึ่งโมเลกุลของออกซิเจนหรือ
หลายโมเลกุลของออกซิเจน)

ถาอิทธิพลของดวงอาทิตยสัมพันธตอการสรางโมเลกุลของโอโซนจากอะตอมของออกซิเจน
และโมเลกุลของออกซิเจน (รูป 2 และ 3) สวนนี้จะไมไดคะแนน


หมายเหตุ : เกณฑ 1 และ 2 ตามแบบอยาง ใหอยูใน 1 ประโยค
เกณฑที่ 3
 เกณฑนี้ควรไดคะแนน (1 คะแนน) ถาคําตอบมีการอธิบายถึงการรวมตัวของ O กับ O2
ถามีการอธิบายการสราง O3 จากการรวมกันของ (3 , แยกกัน) อะตอมของออกซิเจน เกณฑนี้จะ
ไมไดคะแนน
 ถาไมไดอธิบายวา O3 เปนโมเลกุลเดี่ยวหรือหลายโมเลกุล แตยกตัวอยางเปน “กลุมอะตอมกลุม
หนึ่ง” ลักษณะนี้ถือวายอมใหไดคะแนน
ตัวอยางคําตอบที่ไดรหัส 31:
 เมื่อดวงอาทิตยสองแสงบนโมเลกุล O2 อะตอม 2 อะตอมจะแยกจากกัน อะตอม O ทั้ง 2 จะมองหา
โมเลกุล O2 ตัวอื่นเพื่อรวมตัว เมื่อ O1 และ O2 รวมตัวเปน O3 ซึ่งกลายเปนโอโซน
 ภาพแสดงใหเห็นการสรางโอโซน ถาโมเลกุลออกซิเจนไดรับผลกระทบจากดวงอาทิตย แลวถูกแบงเปน
2 อะตอม อะตอมที่ถูกแบงตัวนี้จะหาโมเลกุล 1 ตัวเพื่อเชื่อมกัน มันจะเรียงกันจากโมเลกุล O2 เปน
O3 หนึ่งโมเลกุล ซึ่ง 3 อะตอมรวมตัวเขาดวยกันเปน O3 ในรูปโอโซน
 รูปรางเล็กๆ ของ O หรืออะตอมของออกซิเจน เมื่ออะตอม 2 อะตอมรวมกันกลายเปน O2 หรือโมเลกุล
ของออกซิเจน ดวงอาทิตยทําใหโมเลกุลนี้แยกออกเปนออกซิเจนอีกครั้ง อะตอม O2 ก็จับกับโมเลกุล
O2 ทําใหเกิด O3 ซึ่งก็คือโอโซน [หมายเหตุ: คําตอบนี้ถือวาถูกตอง นี่เปนเพียงความผิดพลาดของ
การเขียน (“อะตอม O2” หลังจากที่กลาวถึงอะตอมของออกซิเจนไวกอนหนานี้)]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2
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ไดคะแนนบางสวน
รหัส 21: เกณฑที่ 1 และ 2 เทานั้นที่ถูกตอง
 ดวงอาทิตยแยกโมเลกุลออกซิเจนเปนอะตอมเดี่ยว อะตอมเดี่ยวนี้รวมกลุมกัน กลุมอะตอมเกิดจาก
การรวมตัวของ 3 อะตอมเขาดวยกัน

รหัส 22: เกณฑที่ 1 และ 3 เทานั้นที่ถูกตอง
 สมาชิกของอะตอมเล็กๆ หมายถึงออกซิเจน 1 อะตอม O คืออะตอมออกซิเจน 1 อะตอม O2 คือ
โมเลกุลของออกซิเจน และ O3 คือกลุมของอะตอมรวมตัวเขาดวยกัน กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวา
อะตอมของออกซิเจน 1 คู (O2 ) ถูกแบง และในแตละอะตอมก็เขาไปรวมกับคูอื่น 2 คู เปนกลุม
อะตอม 3 อะตอม 2 กลุม (O3)
 สมาชิกของอะตอมออกซิเจนเล็กๆ นี้ O2 หมายถึงโมเลกุลของออกซิเจน 1 โมเลกุล (เหมือนสมาชิก
ตัวเล็กๆ 1 คูจ ับมือกัน) และ O3 หมายถึงอะตอมออกซิเจน 3 อะตอม อะตอมออกซิเจน 2 อะตอม
ของ 1 คู แตกออกจากกัน และแตละอะตอมก็รวมเขากับอะตอมคูอื่นและแยกออกมาจาก 3 คู โมเลกุล
ของออกซิเจน 3 โมเลกุล จํานวน 2 กลุม จัดอยูเปนรูป O3

รหัส 23: เกณฑที่ 2 และ 3 เทานั้นที่ถูกตอง
 ออกซิเจนถูกรังสีของดวงอาทิตย ทําใหแบงครึ่ง ทั้ง 2 สวนนี้ไปรวมกับ “อนุภาค” ของออกซิเจนอื่น
กลายเปนโอโซน
 โดยมากออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2 ) ออกซิเจนในสิ่งแวดลอมเปนคูที่มี 2 อะตอม ดังนั้นจึงมีคู 2 จํานวน 3
คู คูหนึ่งไดรับความรอนมากเกินไปและแยกออกจากกันไปรวมกับคูอื่นๆ ทําใหเกิด O3 แทน O2
[หมายเหตุ: ถึงแมวา “คูห นึ่งไดรับความรอนมากเกินไป” ไมใชการอธิบายที่ดีนักสําหรับอิทธิพลของ
ดวงอาทิตย แตใหคะแนนสําหรับเกณฑที่ 2 และเกณฑที่ 3 ถือไดวาคําตอบถูกตอง]

รหัส 11: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 1 เทานั้น
 โมเลกุลของออกซิเจนถูกทําลาย และอยูในรูปอะตอม O และบางครั้งก็เปนโมเลกุลของโอโซน ชั้น
ของโอโซนยังคงเหมือนเดิม เพราะโมเลกุลใหมถูกสรางขึ้นและตัวอื่นก็ตาย

รหัส 12: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 2
 O แสดงถึง 1 โมเลกุลของออกซิเจน O2 = ออกซิเจน, O3 = โอโซน บางครั้งโมเลกุลของออกซิเจนทั้ง
คูรวมตัวเขาดวยกัน ถูกแสงอาทิตยแยกออก โมเลกุลเดี่ยวเหลานี้รวมเขากับคูอื่นกอตัวเปนโอโซน

รหัส 13: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 3
 โมเลกุลของออกซิเจนถูกบังคับใหยึดติดกับ O2 ( 2 X โมเลกุลของออกซิเจน) เพื่อกอตัวเปน O3 (3 X
โมเลกุลของออกซิเจน) ดวยความรอนของดวงอาทิตย [หมายเหตุ: คําตอบสวนที่ขีดเสนใตแสดง
เกณฑที่ 3 ไมใหคะแนนในสวนเกณฑที่ 2 เพราะดวงอาทิตยไมไดมีสวนในการกอตัวของโอโซน จาก
O + O2แตเปนเพียงแคทําลายพันธะของ O2]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2
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ไมไดคะแนน
รหัส 01: ไมมีคําตอบทีถ่ ูกตามเกณฑทั้ง 3 ขอ
 ดวงอาทิตย (รังสีอัลตราไวโอเลต) เผาไหมชั้นโอโซน และในขณะเดียวกันก็เปนตัวทําลายดวย ซึ่งสิ่ง
เล็กๆ เหลานั้นคือ ชั้นโอโซนและมันไดหนีออกหางจากดวงอาทิตยเพราะมันรอนมาก [หมายเหตุ: ไมให
คะแนน เพราะไมไดกลาวถึงสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย]
 ดวงอาทิตยเผาไหมโอโซนในกรอบแรก ในกรอบที่ 2 มันวิ่งหนีโดยมีน้ําตากลบตาและในกรอบที่ 3 มี
การกอดกันพรอมกับน้ําตาดวย
 เออ..คุณลุงเฮิรป มันงายมาก O คืออนุภาคของออกซิเจน และจํานวนที่ถัดจาก O ก็เพิ่มจํานวนของ
อนุภาคในกลุม

รหัส 99: ไมตอบ
S253Q02

คําถามที่ 20 : โอโซน

โอโซนเกิดขึ้นไดในขณะเกิดพายุฟาคะนอง ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะหลังพายุฟาคะนอง ในบรรทัดที่ 8
ถึง 10 ผูเขียนไดกลาวถึง “โอโซนเสีย" และ “โอโซนดี”
โอโซนที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดพายุฟาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนดี
จงเลือกคําตอบและคําอธิบายที่มีขอมูลสนับสนุนจากบทความ

1.
2.
3.
4.

โอโซนเสียหรือ
โอโซนดี
เสีย
เสีย
ดี
ดี

คําอธิบาย
มันเกิดขึ้นในขณะที่ภูมิอากาศไมดี
มันเกิดขึ้นในโทรโปสเฟยร
มันเกิดขึ้นในสตราโทสเฟยร
มันมีกลิ่นดี

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

การใหคะแนน โอโซน 2

% ตอบถูก
60.20
56.70
37.70
11.47

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. เสีย มันเกิดขึ้นในโทรโปสเฟยร
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

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

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2
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S253Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 21 : โอโซน

บรรทัดที่ 12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะมีโอกาสเปนโรค
บางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึ้น”
จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวิตและสุขภาพ
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

การใหคะแนน โอโซน 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงมะเร็งผิวหนังหรือโรคที่มีสาเหตุจากดวงอาทิตยเขามาเกี่ยวของ
 มะเร็งผิวหนัง
 เมโลโนมา (หมายเหตุ : คําตอบนี้ถือไดวาถูกตอง ถึงแมวาจะสะกดผิด)
 ตอกระจก

ไมไดคะแนน
รหัส 0: อางถึงมะเร็งประเภทอื่นๆ
 มะเร็งปอด
 หรืออางถึงมะเร็งเทานั้น
 หรือคําตอบอื่นๆ ที่ไมถูกตอง

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 29

% ตอบถูก
72.30
73.90
63.40
33.95

S270Q03

คําถามที่ 22 : โอโซน

ในตอนทายของเรื่อง ไดกลาวถึงการประชุมนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนําคําถามที่
เกี่ยวกับการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายมาอภิปรายกันมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตาราง
ขางลางนี้
คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม
ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ
ตอบโดยการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร
ไดหรือไม

คําถาม
การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มี
อิทธิพลตอการทําลายชั้นโอโซน รัฐบาลควรจะถือเอาเปน
เหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม
ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป
พ.ศ. 2545 ถาการปลอยสาร CFCs เขาสูบรรยากาศ เกิดขึ้น
ในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน

การใหคะแนน โอโซน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ไมได และ ได ตามลําดับ
ไมไดคะแนน

ได / ไมได

ได / ไมได

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2
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% ตอบถูก
56.90
63.00
48.50
31.46

Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 3

การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแตพอประมาณเปนสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพของเรา

S493Q01

คําถามที่ 1 : การออกกําลังกาย

อะไรคือขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
แตละขอความ
ตอไปนี้เปนขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ

ใช / ไมใช

การออกกําลังกายชวยหลีกเลี่ยงการมีน้ําหนักมากเกินไป

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
37.76
35.59
74.36
55.05
35.11
42.86

หนา 4

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S493Q03

คําถามที่ 2 : การออกกําลังกาย
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลัง จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ใน
แตละขอความ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลังใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น

ใช / ไมใช

ไขมันเกิดขึ้นในกลามเนื้อ

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
50.32
42.83
60.62
57.30
56.43
12.31

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 3
คะแนนเต็ม(Level 1)
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 5

S493Q05 – 01 11 12 99

คําถามที่ 3 : การออกกําลังกาย
ทําไมขณะที่กําลังออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลังพักผอน

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
50.32
42.83
60.62
57.30
56.43
12.31

การใหคะแนน การออกกําลังกาย 5
คะแนนเต็ม (Level 4)
รหัส 11: เพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มขึ้น และ ใหออกซิเจนมากขึ้นกับรางกาย
[ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน “คารบอนไดออกไซด ” หรือ “ออกซิเจน”]
 เมื่อออกกําลังกาย รางกายตองการออกซิเจนมากขึ้น และสรางคารบอนไดออกไซดมากขึ้น การหายใจ
จึงเปนเชนนั้น
 การหายใจเร็วขึ้น ทําใหไดรับออกซิเจนเขาสูกระแสโลหิตเพิ่มขึ้น และคารบอนไดออกไซดถูกกําจัด
มากขึ้น

รหัส 12: เพื่อกําจัดคารบอนไดออกไซดที่มีระดับเพิ่มขึ้นออกจากรางกาย หรือ เพื่อใหออกซิเจนกับ
รางกายมากขึ้น [หมายเหตุ: ไมยอมรับคําตอบที่ใชคําวา “อากาศ” แทน “คารบอนไดออกไซด
หรือ “ออกซิเจน”]
 เพราะเราตองกําจัดคารบอนไดออกไซดที่สรางเพิ่มขึ้น
 เพราะกลามเนือ้ ตองการออกซิเจน [นัยคือ : รางกายของคุณตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขณะ
ออกกําลังกาย (ใชกลามเนื้อ)]
 เพราะการออกกําลังกายใชออกซิเจนหมดไป
 คุณหายใจแรงขึ้น เพราะคุณหายใจเอาออกซิเจนเขาสูปอดเพิ่มขึ้น [ตอบไดไมคอยดี แตก็รูไดวา
รางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น]
 เมื่อคุณใชพลังงานมากขนาดนั้น รางกายของคุณตองการอากาศเพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 เทา นอกจากนี้ยัง
ตองการกําจัดคารบอนไดออกไซดในรางกายอีกดวย [ รหัส 12 สําหรับประโยคหลัง นัยคือ
คารบอนไดออกไซดที่สวนเกินจะถูกกําจัดออกจากรางกายของคุณ ประโยคแรกก็ไมไดขั ดแยงกัน แต
ถาตอบเพียงประโยคแรกจะได รหัส 01]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 6

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบอื่นๆ





อากาศเขาสูปอดมากขึ้น
เพราะกลามเนื้อใชพลังงานมากขึ้น [ไมเจาะจงพอ]
เพราะหัวใจของคุณเตนเร็วขึ้น
รางกายของคุณตองการออกซิเจน [ไมไดอางถึงความตองการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น]

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 7

การผาตัดใหญ
การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดที่ติดตั้งเครื่องมือผาตัดพิเศษ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาโรคหลายชนิด

S526Q01

คําถามที่ 4 : การผาตัดใหญ

ในขณะผาตัดใหญ ผูปวยถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวดแตอยางใด ยาสลบสวนใหญถูกใชในรูปของกาซ
ผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก
ระบบรางกายของมนุษยตอไปนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละระบบ
ระบบนี้เกี่ยวของกับการทํางานของกาซ
ยาสลบหรือไม
ระบบยอยอาหาร
ระบบประสาท
ระบบไหลเวียน

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

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 8

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
25.95

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S526Q02 – 01 11 12 21 99

คําถามที่ 5 : การผาตัดใหญ
จงอธิบายวาทําไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตัดจึงถูกทําใหปลอดเชื้อ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
16.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 2
คะแนนเต็ม
รหัส 21: นักเรียนกลาวถึงทั้งความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย/เชื้อโรคบนเครื่องมือ และ
เพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรค
 เพื่อหยุดแบคทีเรียไมใหเขาไปในรางกายและนําเชื้อติดผูปวย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 9

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 12: นักเรียนกลาวถึงความตองการที่ทําใหแนใจวาไมมีแบคทีเรีย แต ไมกลาวถึงวาเปนการ
หยุดการกระจายของเชื้อโรค
 เพื่อฆาเชื้อโรคบนเครื่องมือ

รหัส 11: นักเรียนกลาวถึงการหยุดการกระจายของเชื้อโรค แต ไมกลาวถึงความตองการที่ทําให
แนใจวาไมมีแบคทีเรียบนเครื่องมือ
 เพื่อไมใหผูปวยติดเชื้อ

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบอื่นๆ
 เพื่อรักษาความสะอาด
 เพราะวาเครื่องมือผานทางแผลผาตัดในระหวางการผาตัด

รหัส 99: ไมตอบ
S526Q03

คําถามที่ 6 : การผาตัดใหญ

ผูปวยอาจไมสามารถกินและดื่มหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้ํา น้ําตาล และเกลือแร บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเขาไปดวย
ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลือ จึงมีความสําคัญสําหรับผูปวยหลังผาตัด
1.
2.
3.
4.

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผาตัด
เพื่อใหสารอาหารที่จําเปน

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 3

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว/สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. เพื่อใหสารอาหารที่จําเปน
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
55.30

หนา 10

S526Q04

คําถามที่ 7 : การผาตัดใหญ

จํานวนการปลูกถาย

การปลูกถายอวัยวะที่เกี่ยวของกับการผาตัดใหญเปนเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ กราฟขางลางแสดง
จํานวนของการปลูกถายทีโ่ รงพยาบาลแหงหนึ่งในชวงป 2003
60
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49

ไต

9

2

ตับ

หัวใจ

2
ปอด

อวัยวะที่ปลูกถาย

ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ
“ไมใช” ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้สามารถสรุปจากกราฟไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย

ใช / ไมใช

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย

ใช / ไมใช

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายเปนผูปวยโรคไต

ใช / ไมใช

การใหคะแนน การผาตัดใหญ 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: ไมใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
9.62

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 11

เสื้อผา
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม

บทความเกี่ยวกับเสื้อผา
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหนึ่ง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพือ่ ที่จะชวยใหเด็กพิการสามารถสื่อสารดวย
“คําพูด” ได เด็กที่ใสเสื้อกั๊กที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได ซึ่งเชื่อมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง
จะสามารถทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่เขาตองการสื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทานั้น
วัสดุนี้ทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู จึงสามารถนําไฟฟาได เมื่อมี
แรงกดลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไปแปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอาน
ไดวาสวนใดของผาถูกแตะ แลวก็จะไปทําใหเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูท ํางาน เครื่องมือดังกลาวมี
ขนาดไมเกินกวากลองไมขีด 2 กลอง เทานั้น
“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยนี้ใหกลมกลืนเขาไป
ในลายผาซึ่งทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตรทานหนึ่งกลาว
ผานี้สามารถซัก บิด หรือหุมหอสิ่งตางๆ โดยไมเกิดความเสียหาย และนักวิทยาศาสตรยังกลาวดวยวา
ผานี้สามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก
ที่มา: Steve Farrer, ‘Interactive fabric promises a material gift of the garb’, The Australian,
10 สิงหาคม 1998.
S213Q01

คําถามที่ 8 : เสื้อผา
คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ได” หรือ “ไมได” ในแตละขอ
ผา สามารถ
ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย

สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
ได / ไมได

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย

ได / ไมได

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก

ได / ไมได

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 12

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
52.26
48.76
62.77
47.73
50.80
24.36

การใหคะแนน เสื้อผา 1
คะแนนเต็ม (Level 4)
รหัส 1: ได ได ได ไมได ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S213Q02

คําถามที่ 9 : เสื้อผา
เครื่องมือชนิดใดในหองปฏิบัติการ ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอขึ้นนําไฟฟาได
1.
2.
3.
4.

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

การใหคะแนน เสื้อผา 2

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม (Level 1)
รหัส 1: ขอ 1. โวลตมิเตอร (Voltmeter)

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

หนา 13

% ตอบถูก
81.05
88.25
91.96
88.53
94.24
40.42

ทําน้ําดื่ม

แหลงน้ํา
(อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ)

น้ําในทอ
ประปา

(1) การผาน
ตะแกรงแยกผง

(2) สระตกตะกอน

(3) ถังกรอง

(4) เติมคลอรีน

(5) ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

รูปขางตนแสดงการทําน้ําใชสําหรับบานที่อยูในเมืองใหสะอาดเพียงพอเหมาะสําหรับการดื่ม

คําถามที่ 10 : ทําน้ําดื่ม

S409Q01 – 01 02 03 11 12 13 99

มีความจําเปนที่ตองมีแหลงน้ําดื่มที่ดี น้ําที่พบอยูใตดินเรียกวา น้ําใตดิน
จงใหหนึ่งเหตุผลวาทําไมแบคทีเรียและอนุภาคที่เปนพิษมีอยูในน้ําใตดินจึงนอยกวาน้ําบนผิวดิน
อยางเชน ทะเลสาบและแมน้ํา
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
51.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 14

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 11: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินถูกกรองขณะที่ซึมผานดิน
 เมือ่ มันผานทรายและฝุน น้ําจะถูกทําใหสะอาด
 มันถูกกรองโดยธรรมชาติ
 เพราะเมื่อน้ําซึมลงสูพื้น จะถูกทําใหสะอาดโดยหินและทราย

รหัส 12: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินถูกกักเก็บและปองกันจากมลพิษที่เปนไปได หรือ น้ําผิวดินถูก
ปนเปอนไดงาย
 น้ําใตดินอยูในดิน ดังนั้น มลพิษทางอากาศจึงไมสามารถทําใหน้ําสกปรกได
 เพราะน้ําใตดินไมถูกเปด มันอยูภายใตของบางอยาง
 ทะเลสาบและแมน้ําสามารถถูกทําใหสกปรกไดดวยอากาศ และคนสามารถลงไปวายน้ําในนั้น ดังนั้น
น้ําจึงไมสะอาด

รหัส 13: คําตอบถูกอื่นๆ
 น้ําใตดินเปนน้ําที่มีอาหารไมมากพอสําหรับแบคทีเรีย ดังนั้นแบคทีเรียจึงมีชีวิตอยูในน้ํานี้ไมได

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบที่อางถึงน้ําใตดินมีความสะอาดมาก (ขอมูลมีอยูแลว)
 เพราะมันถูกทําใหสะอาดอยูแลว
 เพราะมีขยะในทะเลสาบและแมน้ํา
 เพราะมีแบคทีเรียนอย

รหัส 02: คําตอบที่เห็นไดชัดวา อางถึงกระบวนการการทําน้ําใหสะอาดที่ใหไวในรูปจากคําถาม
 เพราะน้ําใตดินผานที่กรองและเติมคลอรีน
 น้ําใตดินผานที่กรองจนทําใหสะอาดมากที่สุด

รหัส 03: คําตอบอื่นๆ
 เพราะมันเคลื่อนที่อยูเสมอ
 เพราะมันไมถูกกวน และดังนั้นจึงไมนําโคลนจากดานลางมาดวย
 เพราะน้ําใตดินมาจากภูเขา ซึ่งไดน้ําจากการละลายของหิมะและน้ํา

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 15

S409Q02

คําถามที่ 11 : ทําน้ําดื่ม

การทําน้ําใหสะอาดเกิดขึ้นไดหลายขั้นตอน โดยใชเทคนิคตางๆ กัน กระบวนการทําความสะอาดน้ําที่
แสดงในรูปเกี่ยวของกับสี่ขั้นตอน (หมายเลข 1 – 4) ในขั้นตอนที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระตกตะกอนที่
เตรียมไว
การทําน้ําใหสะอาดในขั้นตอนที่ 2 เกิดขึ้นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

น้ํามีความเปนกรดลดลง
แบคทีเรียในน้ําตาย
เติมออกซิเจนลงไปในน้ํา
กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
สารที่เปนพิษถูกทําใหสลายไป

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

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 2

ประเทศ
ไทย

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

% ตอบถูก
56.13

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

S409Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 12 : ทําน้ําดื่ม
ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา
ทําไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ํา

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 16

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบอางถึงการกําจัด การฆาหรือทําลายแบคทีเรีย (หรือจุลินทรีย หรือไวรัส หรือเชื้อโรค)
 ทําใหปลอดจากแบคทีเรีย
 คลอรีนฆาแบคทีเรีย

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 น้ําเปนกรดนอยลงและจะไมมีสาหราย
 แบคทีเรีย
 มันเปนเหมือนฟลูออไรด

รหัส 9: ไมตอบ
S409Q06 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 13 : ทําน้ําดื่ม

สมมติวา นักวิทยาศาสตรทําการทดสอบน้ําในโรงทําน้ําประปาแลวพบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่เปน
อันตรายอยูในน้ําหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาดแลว
ผูที่อยูทางบานควรทําอะไรกับน้ํากอนการดื่ม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
85.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 6
คะแนนเต็ม
รหัส 11: คําตอบที่อางถึงการตมน้ํา
 ตมน้ํา
 ตมน้ําหรือกรองน้ําผานที่กรอง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 17

รหัส 12: คําตอบที่อางถึงวิธีอื่นๆ ในการทําความสะอาดที่เปนไปไดตอความปลอดภัยในการใชน้ําที่
บานเรือน
 ทําน้ําใหสะอาดโดยใสคลอรีนเม็ด
 ใชเครื่องกรองที่มีชองวางขนาดเล็กมากจนสามารถกรองแบคทีเรียได

ไมไดคะแนน
รหัส 01: คําตอบที่อางถึงวิธีการ “ระดับสูง” สําหรับการทําความสะอาดที่เปนไปไมไดที่จะใชเพื่อความ
ปลอดภัยในบานเรือน
 ผสมน้ํากับคลอรีนในถังน้ําแลวใชดื่ม
 เพิ่มคลอรีน สารเคมีและอุปกรณทางชีวภาพ
 กลั่นน้ํา

รหัส 02: คําตอบอื่นๆ
 ทําใหน้ําบริสุทธิ์อีกครั้ง
 อุนน้ําใหรอน และทําใหแบคทีเรียตาย

รหัส 99: ไมตอบ
S409Q07

คําถามที่ 14 : ทําน้ําดื่ม

น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพดังตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
น้ําดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิด
ปญหานี้ตอสุขภาพ หรือไม

ใช หรือ ไมใช

เบาหวาน

ใช / ไมใช

ทองรวง

ใช / ไมใช

โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส

ใช / ไมใช

การใหคะแนน ทําน้ําดื่ม 7
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช , ใช , ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
59.14

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 18

ปรากฏการณเรือนกระจก
จงอานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถาม
ปรากฏการณเรือนกระจก : เรื่องจริง หรือ นวนิยาย?
สิ่งที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานที่มาถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น
บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากโลกนี้ไมมีอากาศ
พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไว
บางสวน และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับนี้บางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้น
บรรยากาศ
ผลที่เกิดขึ้นคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูนี้
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”
ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพิ่มสูงขึ้นจริง หนังสือพิมพและวารสารตางๆ มัก
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 คือ การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 19

นักศึกษาชื่ออัจฉริยะ สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศของโลก และ ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก
เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมุดดังตอไปนี้

คารบอนไดออกไซดที่ถูก
ปลอยออก (พันลานตันตอป) 

20

10

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


ป ค.ศ

อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศ
ของโลก ( oC)


15.4
15.0
14.6
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990


ป ค.ศ.

อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปนี้วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกที่สูงขึ้น เปนเพราะ
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูโลกเพิ่มมากขึ้น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 20

S114Q03 – 01 02 11 12 99

คําถามที่ 15 : ปรากฏการณเรือนกระจก
ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
69.32
63.86
75.40
60.70
65.47
21.74

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 3
คะแนนเต็ม (Level 3)
รหัส 11: อางถึงการเพิม่ ของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา(โดยเฉลี่ย)








ขณะที่มีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดวย
กราฟทั้ง 2 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพราะวากราฟทั้ง 2 เริ่มสูงขึ้นในป ค.ศ. 1910
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการปลอยคารบอนไดออกไซดออกมา
เสนกราฟสูงขึ้นไปดวยกัน
ทุกๆ อยางเพิ่มขึ้น
ยิ่งมีการปลอยคารบอนไดออกไซดมากขึ้น อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปดวย

รหัส 12: อางถึง (โดยทั่วไป) ความสัมพันธในเชิงบวกของอุณหภูมิและคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกมา
[หมายเหตุ: รหัสนี้มุงหมายที่จะจับคําเฉพาะที่นักเรียนใชเชน “ความสัมพันธดานบวก” “รูปรางคลายกัน”
หรือ “มีสัดสวนโดยตรง” ถึงแมวาจะไมตรงกับคําตอบที่ใหมาขางลาง แตก็แสดงถึงความเขาใจในระดับที่
พอจะใหคะแนนได]
 ปริมาณของ CO2 และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเปนสัดสวนโดยตรง
 ทั้งสองมีรูปทรงคลายกันแสดงวามีความสัมพันธ

ไมไดคะแนน
รหัส 01: อางถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (โดยเฉลี่ย) หรือการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางใด
อยางหนึ่ง
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 21

 อุณหภูมิสูงขึ้น
 คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
 แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

รหัส 02: อางถึงอุณหภูมิและการปลอยคารบอนไดออกไซด โดยไมมีคําอธิบายธรรมชาติของ
ความสัมพันธใหกระจาง
 การปลอยคารบอนไดออกไซด (กราฟ 1) มีผลตออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น (กราฟ2)
 คารบอนไดออกไซดเปนสาเหตุหลักที่ทําใหของอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น

หรือ:

คําตอบอื่นๆ
 คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูงกวาอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ย
[หมายเหตุ : คําตอบไมถูกตอง เพราะตอบในเชิงที่วาปริมาณของ CO2 ที่ปลอยออกมา และอุณหภูมิ
กําลังเพิ่มสูงขึ้น มากกวาที่จะตอบวาเพิ่มขึ้นทั้งสองอยาง]
 การเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดในหลายปที่ผานมา เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น
 วิธีที่เสนกราฟลากสูงขึ้น
 มีการเพิ่มขึ้น

รหัส 99: ไมตอบ
S114Q04 – 0 1 2 9

คําถามที่ 16 : ปรากฏการณเรือนกระจก

นักศึกษาอีกคนหนึ่งชื่อจินตนา ไมเห็นดวยกับการสรุปของอัจฉริยะ เธอเปรียบเทียบกราฟทั้งสองและ
บอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ
จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยาทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
54.35
49.24
52.93
42.56
51.86
12.35

หนา 22

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 4
คะแนนเต็ม (Level 5)
รหัส 2: อางถึงสวนใดสวนหนึ่งของกราฟที่ไมไดเพิ่มหรือไมไดลดพรอมกัน
และอธิบายคําตอบ
CO2 ในป 1900-1910 เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิในชวงเวลานั้นลดลง
คารบอนไดออกไซดในป 1980-1983 ลดลงแตอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิในชวงป 1800 (1800-1899) คอนขางคงที่ แตกราฟแรกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อุณหภูมิระหวางป 1950 ถึงป 1980 ไมเพิ่มแตปริมาณ CO2 เพิ่ม
อุณหภูมิตั้งแตป 1940 จนกระทั่งถึงป 1975 ไมเปลี่ยนแปลง แตปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกมาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
 อุณหภูมิในป 1940 สูงกวาในป 1920 มาก เชนเดียวกันกับการปลอยคารบอนไดออกไซด






ไดคะแนนบางสวน (Level4)
รหัส 1: กลาวถึงชวงเวลาถูกตอง โดยไมใหคําอธิบาย
 ป 1930 – 1933
 กอนป 1910

กลาวถึงปใดปหนึ่งเทานั้น (ไมใชชวงเวลา) และใหคําอธิบายที่ยอมรับได
 การปลอย CO2 ในป 1980 ลดลง แตอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้น

ยกตัวอยางที่ไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ แตกลาวถึงชวงเวลาผิด [หมายเหตุ : ควรมีสิ่ง
บอกถึงความผิดพลาด เชน ทําเครื่องหมายในกราฟที่แสดงพื้นที่คําตอบที่ถูกตอง แตความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่แปลความหมายออกมาเปนขอความ]
 อุณหภูมิระหวางป 1950 และป 1960 ลดลง และปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาเพิ่มขึ้น

กลาวถึงความแตกตางของกราฟทั้งสอง โดยไมกลาวถึงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
 ที่ตําแหนงเดียวกันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแมวาการปลอย CO2 จะลดลง
 การปลอย CO2 ในชวงแรกมีปริมาณเล็กนอย แตอยางไรก็ตามอุณหภูมิก็ยังสูง
 ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นในกราฟที่ 1 เรื่อยๆ กราฟที่ 2 ไมเพิ่มยังคงเทาเดิม [หมายเหตุ: มันคงที่ “โดย
ภาพรวม”]
 เพราะอุณหภูมิในตอนเริ่มตนยังคงสูง ในชวงที่ปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามากๆ

กลาวถึงความผิดปกติของกราฟใดกราฟหนึ่ง
 ในชวงประมาณป 1910 ที่อุณหภูมิลดลง และเปนอยูอยางนั้นระยะเวลาหนึ่ง
 ในกราฟที่ 2 อุณหภูมิของบรรยากาศของโลกกอนป 1910 ลดลง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 23

บงชี้ถึงกราฟทีแ่ ตกตางกัน แตใหคําอธิบายไมดี
 ความรอนในชวงป 1940–1950 สูงมาก แตปริมาณคารบอนไดออกไซดต่ํามาก [หมายเหตุ: ให
คําอธิบายไมดี แตบงชี้ความแตกตางอยางเดนชัด]

ไมไดคะแนน
รหัส 0: กลาวถึงความผิดปกติของเสนกราฟ โดยไมกลาวถึงกราฟทั้งสองอยางเฉพาะเจาะจง
 มันขึ้นและลงเล็กนอย
 มันลดลงในป 1930

กลาวถึงชวงเวลาหรือปไมเดนชัด โดยไมมีคําอธิบาย
 ตรงสวนกลาง
 ป 1910

คําตอบอื่นๆ
 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในป 1940 เพิ่มขึ้น แตการปลอยคารบอนไดออกไซดไมเพิ่ม
 อุณหภูมิในชวงประมาณป 1910 เพิ่มขึ้นแตการปลอยคารบอนไดออกไซดไมเพิ่ม

รหัส 9: ไมตอบ

คําถามที่ 17 : ปรากฏการณเรือนกระจก

S114Q05 – 01 02 03 11 12 99

อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคารบอนไดออกไซด แตจินตนาคิดวาการสรุปของอัจฉริยะไมมีขอมูลพอ เธอบอกวา “กอนที่จะ
ยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลตอปรากฏการณเรือนกระจกตองมีคาคงที”่
จงบอกปจจัยที่จินตนากลาวถึงมา 1 อยาง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบโลกและอวกาศ
(ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ดานสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
17.59
18.27
30.75
21.46
29.07
11.14

หนา 24

การใหคะแนน ปรากฏการณเรือนกระจก 5
คะแนนเต็ม (Level 6 )
รหัส 11: อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพลังงาน/การแผรังสี ที่มาจากดวงอาทิตย
 ดวงอาทิตยอาจจะรอนขึ้น และอาจเปนไปไดที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงตําแหนง
 พลังงานสะทอนกลับจากโลก [สันนิษฐานวา “โลก” นักเรียนหมายถึง “พื้นดิน”]

รหัส 12: อางถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางธรรมชาติหรือมลภาวะทีอ่ าจเกี่ยวของ









ไอน้ําในอากาศ
เมฆ
เหตุการณเชน ภูเขาไฟระเบิด
มลภาวะทางอากาศ (กาซ, เชื้อเพลิง)
ปริมาณของกาซจากไอเสีย
CFC
จํานวนรถยนต
โอโซน (ที่เปนองคประกอบของอากาศ) [หมายเหตุ: สําหรับอางถึงสิ่งที่ไมมี ใชรหัส 03]

ไมไดคะแนน
รหัส 01: กลาวถึงสาเหตุทมี่ ีผลตอความเขมขนของคารบอนไดออกไซด
 การทําลายปาดิบฝน
 ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมา
 เชื้อเพลิงจากฟอสซิล

รหัส 02: อางถึงปจจัยที่ไมเฉพาะเจาะจง
 ปุย
 สเปรย
 สภาพของดินฟาอากาศที่เปนมา

รหัส 03: ปจจัยอื่นๆ ที่ไมถูกตอง หรือคําตอบอื่นๆ
 ปริมาณของออกซิเจน
 ไนโตรเจน
 รอยรัว่ ในชั้นโอโซนมีขนาดใหญขึ้น

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 25

พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
ปลาหลังหนามเปนปลาที่เลี้ยงงายในตูปลา
ตัวเมีย

ตัวผู

 ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลังหนามตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง
 ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัวอื่นๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและพยายามขับ
ไลออกไปจากบริเวณนั้น
 ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อให
ปลาตัวเมียไดวางไข
ในการทดลอง นักเรียนคนหนึ่งตองการสํารวจตรวจสอบวา อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมกาวราว
ในตูปลาของนักเรียนไดเลี้ยงปลาหลังหนามตัวผูไวหนึ่งตัว นักเรียนไดนําหุนของปลาที่ทําดวยขี้ผึ้ง
สามแบบผูกติดไวกับลวด เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลว
นับจํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาขี้ผงึ้
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมกาวราว 15

0

หุนปลาแบบที่ 1
สีเงิน

หุนปลาแบบที่ 2
สีแดง

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หุนปลาแบบที่ 3
สีแดงเขม

หนา 26

S433Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 18 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม
การทดลองนี้พยายามตอบคําถามใด

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
14.10

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: สีใดที่ยั่วยุใหปลาหลังหนามตัวผูแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมามากที่สุด
 ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยากาวราวตอหุนปลาสีแดงมากกวาหุนปลาสีเงินใชหรือไม
 มีความสัมพันธระหวางสีกับพฤติกรรมกาวราวใชหรือไม
 สีของปลาเปนสาเหตุใหปลาตัวผูแสดงอาการกาวราวใชหรือไม

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ (รวมถึงทุกคําตอบที่ไมไดอางถึง สี ของการกระตุน/หุนปลา/ปลา)
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 27

S433Q02

คําถามที่ 19 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

ในชวงของการผสมพันธุ ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการ
แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจ
ตรวจสอบพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีนี้
อีกครั้งที่ใชหุนขี้ผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมีทองแบน สวนอีก
ตัวทองปอง นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ที่ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอ
หุนจําลองโดยแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี
ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง
30
จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมเกี้ยว
พาราสี

15
0

= สีแดง
= สีเงิน

นักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี้
ขอสรุปเหลานี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ในแตละขอสรุป
ขอสรุปนี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม

ใช หรือ ไมใช

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบนกอใหเกิดปฏิกิริยาจากปลาหลัง
หนามตัวผูมากที่สุด

ใช / ไมใช

ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอปลาตัวเมียทองปอง
บอยครั้งกวาปลาตัวเมียทองแบน

ใช / ไมใช

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 28

ประเทศ
ไทย

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

% ตอบถูก
49.15

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

S433Q03 – 0 1 2 9

คําถามที่ 20 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม

การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลังหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง และแสดง
พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงิน
ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทั้งสี่แบบอีกครั้ง:
หุนปลาแบบที่ 1

หุนปลาแบบที่ 2

หุนปลาแบบที่ 3

หุนปลาแบบที่ 4

= สีแดง
= สีเงิน

แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูที่มีตอหุนแตละแบบ
ดานบน
ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

หนา 29

จํานวนของ
ปฏิกิริยาตัวผู

ก

ข

ค

= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว
= จํานวนของพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี

จงเติมอักษร ก ข หรือ ค เพียงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ
ปฏิกิริยา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4

การใหคะแนน พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 3
คะแนนเต็ม
รหัส 2: ถูกทั้งสี่ขอ: ค ก ค ข ตามลําดับ
ไดคะแนนบางสวน

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 1: ถูกเพียงสามในสี่ขอ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3

% ตอบถูก
3.42

หนา 30

Programme for International Student Assessment (PISA)

เกณฑการใหคะแนน
ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

คําชี้แจง
ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางคําถามจะมีคําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรือมากกวา แตละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตอง
บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว
สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่ างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข
บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้ เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว

คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 3

อัลตราซาวด
ในหลายประเทศ มีการถายภาพของทารกในครรภ (เด็กที่กําลังพัฒนาอยูในครรภ) โดยการถายภาพ
ดวยอัลตราซาวด (เอคโคกราฟฟ) ไดมีการพิจารณาแลววาอัลตราซาวดปลอดภัยทั้งมารดาและทารก
ในครรภ

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่กลับไปมาบนทองของแม คลื่นอัลตราซาวดถูกสงผานไป
ในทอง ภายในทองคลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ คลื่นสะทอนเหลานี้ถูกตรวจจับไดโดยเครื่อง
ตรวจจับคลื่นและสงผานไปยังเครื่องสรางภาพ
S448Q03 – 0 1 9

คําถามที่ 1 : อัลตราซาวด

ในการสรางภาพ เครื่องอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเครื่องตรวจจับคลื่น
คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผานทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วินาที เครื่องจะตองวัดอะไรอีกเพื่อให
สามารถคํานวณระยะทางได
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
12.54

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 4

การใหคะแนน อัลตราซาวด 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ตองวัดระยะเวลาที่คลื่นอัลตราซาวดเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่นไปยังพื้นผิวของตัว
ทารกในครรภและสะทอนกลับมา
 ระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากเครื่องตรวจจับคลื่นและกลับมาอีกครั้ง
 ระยะเวลาการเดินทางของคลื่น
 เวลา

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 ระยะทาง

รหัส 9: ไมตอบ
S448Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 2 : อัลตราซาวด

การใชรังสีเอ็กซสามารถทําใหเห็นภาพทารกในครรภไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่อยูใน
ระหวางตั้งครรภจะไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะที่อยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
84.55

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 5

การใหคะแนน อัลตราซาวด 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ





รังสีเอ็กซเปนอันตรายตอทารกในครรภ
รังสีเอ็กซอาจทําใหเกิดการกลายพันธุของทารกในครรภ
รังสีเอ็กซสามารถทําใหทารกในครรภเกิดมาผิดปกติ
เด็กอาจไดรับรังสีเอ็กซบางสวน

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 รังสีเอ็กซไมใหภาพทารกในครรภที่ชัดเจน

รหัส 9: ไมตอบ
S448Q05

คําถามที่ 3 : อัลตราซาวด

การตรวจอัลตราซาวดของแมที่กําลังตั้งครรภสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม
การตรวจอัลตราซาวดสามารถตอบ
คําถามนี้ไดหรือไม

ใช หรือ ไมใช

มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม

ใช / ไมใช

ตาของทารกเปนสีอะไร

ใช / ไมใช

ทารกมีขนาดปกติหรือไม

ใช / ไมใช

การใหคะแนน อัลตราซาวด 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สุขภาพ
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ไมไดคะแนน
รหัส 1: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.39

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 6

เครื่องแปลงไอเสีย
รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดตัง้ เครื่องแปลงไอเสีย ซึ่งทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
สิ่งแวดลอมนอยลง
ประมาณ 90% ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่เปนอันตรายนอยลง ตอไปนี้คือกาซบางชนิดที่
เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง
กาซที่ออกมา

กาซที่เขาไป
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
S516Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 4 : เครื่องแปลงไอเสีย

จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพื่อยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปนอันตราย
นอยลงไดอยางไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) /
การอธิบายปรากฎการณทางวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
17.11

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 7

การใหคะแนน เครื่องแปลงไอเสีย 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: การเปลี่ยนแปลงคารบอนมอนนอกไซดหรือไนโตรเจนออกไซดไปเปนสารประกอบอื่นๆ ที่
ไดกลาวถึง
 คารบอนมอนนอกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด
 ไนโตรเจนออกไซดถูกเปลี่ยนเปนไนโตรเจน
 คารบอนมอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซดที่เปนพิษถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดและ
ไนโตรเจนที่เปนพิษนอยลง

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 กาซเปนพิษนอยลง

รหัส 9: ไมตอบ
S516Q02 – 0 1 2 9

คําถามที่ 5 : เครื่องแปลงไอเสีย

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกาซในเครื่องแปลงไอเสีย จงอธิบายถึงสิ่งทีก่ ําลังเกิดขึ้น
ในเชิงของอะตอม และ โมเลกุล
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
3.54

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 8

การใหคะแนน เครื่องแปลงไอเสีย 2
คะแนนเต็ม
รหัส 2: แสดงถึงแนวคิดที่สําคัญวาอะตอมถูกจัดใหมเพื่อใหเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม โดย
ใชทั้งสองคํา
 โมเลกุลแตกออกและอะตอมถูกรวมกันใหมเกิดเปนโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม
 อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหไดโมเลกุลที่แตกตางจากเดิม

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: ระบุแนวคิดที่สําคัญวามีการจัดใหม แตไมไดกลาวถึงทัง้ อะตอมและโมเลกุล หรือ
ไมไดอธิบายชัดเจนเพียงพอระหวางบทบาทของอะตอมและโมเลกุล
 อะตอมจัดเรียงตัวใหมทําใหเกิดสารที่แตกตางกัน
 โมเลกุลเปลีย่ นไปเปนโมเลกุลอื่นๆ

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ รวมทั้งที่ไมไดกลาวถึงมากไปกวาที่โจทยใหมา
 คารบอนไดออกไซดถูกเปลี่ยนเปนคารบอนมอนนอกไซด

รหัส 9: ไมตอบ
S516Q04 – 0 1 9

คําถามที่ 6 : เครื่องแปลงไอเสีย

ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย วิศวกรและนักวิทยาศาสตรทที่ ําเครื่องแปลงไอเสีย
เพื่อใหผลิตกาซที่เปนอันตรายนอยลงยังมีปญหาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึ่งนัน้ คืออะไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : สิ่งแวดลอม
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 9

การใหคะแนน เครื่องแปลงไอเสีย 4
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่ยอมรับไดควรเกี่ยวของกับการปรับปรุงเพื่อกําจัดกาซที่เปนพิษ (คารบอน
มอนนอกไซดและไนโตรเจนออกไซด) หรือ กําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากกาซที่ปลอย
สูบรรยากาศ
 คารบอนมอนนอกไซดไมถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดทั้งหมด
 การเปลี่ยนแปลงไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนไนโตนเจนออกไซดเปนไนโตรเจน
 การปรับปรุงรอยละของคารบอนมอนนอกไซดที่เปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด และรอยละของ
ไนโตนเจนออกไซดที่เปลี่ยนเปนไนโตรเจน
 คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาควรถูกตรวจจับและไมยอมใหปลอยสูบรรยากาศ
 การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณขึ้นของกาซที่เปนพิษใหเปนพิษนอยลง

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 10

แปงขนมปง
การทําแปงขนมปง คนทําขนมปงจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวเก็บแปง
ขนมปงไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพื่อใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
ในแปง โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) จะเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงขนมปงใหเปน
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล
S505Q01

คําถามที่ 7 : แปงขนมปง
การหมักทําใหแปงขนมปงฟูขึ้น ทําไมแปงขนมปงจึงฟูขึ้นได
1.
2.
3.
4.

แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะแอลกอฮอลถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนเปนกาซ
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพิ่มจํานวน
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น
แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ

การใหคะแนน แปงขนมปง 1

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. แปงขนมปงฟูขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางขึ้น
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
27.78

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 11

S505Q02

คําถามที่ 8 : แปงขนมปง

หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถึงสามชั่วโมง คนทําขนมปงชั่งแปงขนมปงและสังเกตวามวลของ
แปงขนมปงลดลง
มวลของแปงขนมปงในตอนเริ่มตนของทั้งสี่การทดลองดังรูปขางลางมีคาเทากัน การทดลองสองการ
ทดลองใดที่คนทําขนมปงควรจะนํามาใชทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบวายีสตเปนสาเหตุของการหายไป
ของมวล
ที่ปด

ที่ปด

ภาชนะ

ภาชนะ
แปง น้ํา เกลือ
ไมมียีสต

แปง น้ํา เกลือ และ
ยีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

ภาชนะ
แบบเปด

ภาชนะ
แบบเปด
แปง น้ํา เกลือ
และยีสต

1.
2.
3.
4.

แปง น้ํา เกลือ
ไมมียีสต

เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง

การทดลองที่ 3

การทดลองที่ 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
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.66

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 12

การใหคะแนน แปงขนมปง 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 3 และ 4
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S505Q03

คําถามที่ 9 : แปงขนมปง
ในแปงขนมปง ยีสตเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีในชวงที่ทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล

คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย
คําอธิบายนี้อธิบายไดถูกตองหรือไมวาคารบอน
อะตอมมาจากไหน

ใช หรือ ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล

ใช / ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ

ใช / ไมใช

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา

ใช / ไมใช

การใหคะแนน แปงขนมปง 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสี่ขอ: ใช ไมใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.99

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 13

S505Q04

คําถามที่ 10 : แปงขนมปง

เมื่อขนมปงที่ฟูขึ้น (ตั้งไวใหฟูขึ้น) ถูกอบในตูอบ ฟองอากาศและไอน้ําในแปงขนมปงจะขยายตัว
ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตัวเมื่อไดรับความรอน
1.
2.
3.
4.

โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจํานวนเพิ่มขึ้น
โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง

การใหคะแนน แปงขนมปง 4

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
19.40

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 14

ความรอน
S420Q01

คําถามที่ 11 : ความรอน

ปติกําลังทํางานซอมแซมบานเกาหลังหนึ่ง เขานําขวดน้ํา ตะปูเหล็ก และไมชิ้นหนึ่งไวที่ทายรถยนต
หลังจากที่รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิภายในรถสูงถึงประมาณ 40 ๐C
เกิดอะไรขึ้นกับวัตถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
เหตุการณนี้เกิดขึ้นกับวัตถุหรือไม

ใช หรือ ไมใช

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด

ใช / ไมใช

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเริ่มรอนแดง

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
0.87

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ความรอน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ไมใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 15

S420Q03

คําถามที่ 12 : ความรอน

สําหรับของดื่มในระหวางวัน ปติมีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอุณหภูมิประมาณ 90๐C และน้ําแรเย็น 1 ถวย
ที่มีอุณหภูมิประมาณ 5๐C ถวยทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตรของ
เครื่องดื่มแตละอยางก็เทากัน ปติวางถวยไวในหองที่อุณหภูมิประมาณ 20๐C
อุณหภูมิของกาแฟและน้ําแรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที
1.
2.
3.
4.

70 ºC และ 10 ºC
90 ºC และ 5 ºC
70 ºC และ 25 ºC
20 ºC และ 20 ºC

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

การใหคะแนน ความรอน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. 70 ºC และ 10 ºC
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

% ตอบถูก
30.87

หนา 16

พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกหาม
กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM)
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาไมใหเกิดผลกระทบจากการใชสารฆาวัชพืช
ชนิดใหมซึ่งฆาขาวโพดพันธุดั้งเดิมไดดวย สารฆาวัชพืชชนิดใหมนี้จะฆาวัชพืชเกือบ
ทุกชนิดในไรขาวโพด
นักอนุรักษบอกวา เนื่องจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง การใช
สารฆาวัชพืชชนิดใหมกับขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม แต
ผูสนับสนุนการใชขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดง
วาสิ่งนี้จะไมเกิดขึ้น
ตอไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน:
มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ
แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใช สารฆาวัชพืช
ชนิดใหม สวนขาวโพดพันธุดั้งเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิมถูกปลูกลงแปลงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ
จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดใหมมีจํานวนพอๆ กับ
แมลงในแปลงที่ปลูกขาวโพดพันธุดั้งเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิม
S508Q02

คําถามที่ 13 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจจัยใดทีต่ ั้งใจทําใหแตกตางกัน จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย
ปจจัยนีต้ ั้งใจทําใหแตกตางกันในการศึกษาหรือไม

ใช หรือ ไมใช

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม

ใช / ไมใช

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช

ใช / ไมใช

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 17

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

% ตอบถูก
75.04
76.84
61.85
54.75
65.87
35.96

การใหคะแนน พืชดัดแปลงพันธุกรรม 2
คะแนนเต็ม (Level 2)
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
S508Q03

คําถามที่ 14 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

ขาวโพดถูกปลูกในทีต่ างๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพื้นที่ปลูกมากกวา
หนึ่งแหง
1.
2.
3.
4.

เพื่อเกษตรกรจํานวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
เพื่อดูวาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด
เพื่อใหขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพื้นที่ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได
เพื่อใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู :ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
จีน-ไทเป
ไทย

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

% ตอบถูก
78.37
62.97
64.20
55.90
70.64
49.14

หนา 18

การใหคะแนน พืชดัดแปลงพันธุกรรม 3
คะแนนเต็ม (Level 2)
รหัส 1: ขอ 4. เพื่อใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ
แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 19

กลางวัน
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม
กลางวัน ของวันที่ 22 มิถุนายน 2545
วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ
ขึ้นเวลา 7:36 น. และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ชั่วโมง กับ 32 นาที
เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทาง
ซีกโลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่ง

ดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลา 5:55 น. และจะตกใน
เวลา 20:42 น. ทําใหมีกลางวัน 14 ชั่วโมง กับ
47 นาที
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นายเปอรรี วลาโฮ
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ
และซีกโลกใตนั้น เกี่ยวของกับการที่โลกเอียง 23
องศา

*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร
S129Q01

คําถามที่ 15 : กลางวัน
ขอใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก
1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง
2. ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง
3. แกนของโลกเอียง
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
แนวเรื่อง : โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

การใหคะแนน กลางวัน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

หนา 20

% ตอบถูก
56.48
63.12
43.65
39.93
31.51

S129Q02 – 01 02 03 04 11 12 13 21 99

คําถามที่ 16 : กลางวัน
รูปขางลางนี้ แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก

แสงจาก
ดวงอาทิตย

โลก
รูป: ลําแสงจากดวงอาทิตย

สมมุติวาเปนวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดในเมลเบอรน
จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป
พรอมเขียนชื่อกํากับคําตอบวาเปนสวนใดดวย
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ
ปรากฏการณวิทยาศาสตร
ความรู : โลกและตําแหนงของโลกในจักรวาล
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
จีน-มาเกา
ไทย

% ตอบถูก
37.87
23.16
22.36
22.71
5.90

การใหคะแนน กลางวัน 2
หมายเหตุ : สิ่งสําคัญในการใหคะแนนขอนี้มีดังนี้
1. วาดแกนของโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10 ถึง 45 องศา จากแนวตั้ง ดังรูป
ไมไดคะแนน ถาอยูนอกชวง 10 ถึง 45 องศา
10O

ชวงแกนของโลกที่ไดคะแนน

23O
45O

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 21

2. บอกซีกโลกเหนือและซีกโลกใต หรือบอกแตไมชัดเจน หรือบอกแคอยางใดอยางหนึ่งก็ได
3. ใหคะแนนวาดเสนศูนยสูตรเอียงเขาหาดวงอาทิตย ในมุมระหวาง 10 ถึง 45 องศา เหนือแกนนอน ดังรูป
อาจวาดเสนศูนยสูตรใหเปนวงรีหรือเสนตรงก็ได
45O

ชวงเสนศูนยสูตรที่ไดคะแนน

23O
10O

4. ไมไดคะแนน ถาวาดแลวอยูนอกชวง 10๐ - 45๐ จากแกนนอน
คะแนนเต็ม
รหัส 21: แผนผังพรอมเสนศูนยสูตรของโลกที่เอียงเขาหาดวงอาทิตยทํามุมระหวาง 10o และ 45o และ
แกนโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตยในระดับแนวขนาน 10o และ 45o จากแนวตั้ง และเขียน
ซีกโลกเหนือและ/หรือซีกโลกใตถูกตอง (หรือใชสัญลักษณอื่นที่มีความหมายนัยเดียวกัน
หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่ง)
A

เสนศูนยสูตร
ไดคะแนนบางสวน
รหัส 11: แกนของโลกที่เอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง
(หรือใชสัญลักษณอื่นที่มคี วามหมายนัยเดียวกัน หรือบอกเพียงซีกใดซีกหนึ่งก็ได) แตมุม
ของเสนศูนยสูตรที่เอียงไมไดอยูระหวาง 10o และ 45o หรือไมเขียนเสนศูนยสูตร
แกนโลก

แกนโลก

แกนโลก

เสนศูนยสูตร

เสนศูนยสูตร

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 22

รหัส 12: เสนศูนยสูตรเอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o โดยเขียนสัญลักษณเหนือใตอยางถูกตอง (หรือ
มีเพียงหนึ่งสัญลักษณ, ความหมายนัยอื่น) แตมุมของแกนโลกไมไดเอียงทํามุมระหวาง 10o
และ 45o หรือไมเขียนแกนโลก
แกนโลก

แกนโลก

แกนโลก
เสนศูนยสูตร

เสนศูนยสูตร

เสนศูนยสูตร

รหัส 13: มุมของเสนศูนยสูตรที่เอียงทํามุมระหวาง 10o และ 45o และแกนโลกเอียงทํามุมระหวาง
10o และ 45o แตซีกโลกเหนือและใตไมไดทําสัญลักษณอยางถูกตองไว (ไมไดทํา
สัญลักษณไวที่ ซีกใดซีกหนึ่ง, ความหมายนัยอื่นหรือไมไดบอกสัญลักษณทั้งสองซีก)
แกนโลก

เสนศูนยสูตร
ไมไดคะแนน
รหัส 01: ซีกโลกเหนือและใตที่ไดทําสัญลักษณไวถูกตอง (หรือเพียงซีกเดียว, อีกซีกรูไดโดยนัย)
ลักษณะนี้เทานั้นที่ถูกตอง

รหัส 02: มุมของเสนศูนยสูตรเอียงระหวาง 10o และ 45o เปนสวนเดียวเทานั้นที่ถูกตอง

เสนศูนยสูตร

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4
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รหัส 03: มุมของแกนโลกเอียงระหวาง 10o และ 45o เทานั้นที่ถูกตอง
แกนโลก

รหัส 04: ไมมีสวนใดเลยที่ถูกตอง หรือคําตอบอื่นๆ

รหัส 99: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 24

ฝดาษหนู
ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทานั้น นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงดีเอนเอ (DNA)
ของฝดาษหนู ไวรัสที่ดัดแปลงนี้ฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี้
นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเรื่องการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทําเพื่อควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย มีคําวิจารณงานวิจัยนีค้ ือ ไวรัสอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอื่น
เกิดโรค ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงที่ทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทํา
ใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในมนุษย
ปกติคนติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดฝเรียกวาเปนฝดาษ ฝดาษสามารถฆาคนที่ติดโรคเกือบทั้งหมด
ในขณะที่คิดกันวาโรคนี้ไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว ยังมีตัวอยางเชื้อไวรัสฝดาษทีถ่ ูกเก็บไวใน
หองปฏิบัติการทั่วโลก

S423Q01

คําถามที่ 17 : ฝดาษหนู

คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา ไวรัสฝดาษหนูอาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดอื่นนอกเหนือจากหนูได
เหตุผลใดเปนคําอธิบายความกังวลนี้ไดดีที่สุด
1.
2.
3.
4.

ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนูที่ดัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ
การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอื่นได
การกลายพันธุอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหนู เหมือนกับดีเอนเอของฝดาษทุกประการ
จํานวนยีนในไวรัสฝดาษหนูมีเทากันกับไวรัสฝชนิดอื่นๆ

การใหคะแนน ฝดาษหนู 1

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู
อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอื่นได
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
30.87

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 25

S423Q02

คําถามที่ 18 : ฝดาษหนู

คําวิจารณการวิจัยที่กังวลวา ไวรัสฝดาษหนูที่ถูกดัดแปลงสายพันธุแลว อาจจะหนีหลุดรอดออกไป
จากหองปฏิบัติการ ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนิดสูญพันธุ
ผลเหลานี้นาจะเกิดขึ้นหรือไมถาหนูบางชนิดสูญพันธุ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”
ในแตละคําถาม
ถาหนูบางชนิดสูญพันธุ ผลที่เกิดตามมาตอไปนี้อาจเกิดขึ้นหรือไม

ใช หรือ ไมใช

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ

ใช / ไมใช

แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร

ใช / ไมใช

พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
32.02

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมขี อมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ฝดาษหนู 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 26

S423Q03

คําถามที่ 19 : ฝดาษหนู

บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน ไวรัสดังกลาวอาจชวยควบคุมจํานวนหนูได
สมมติวาบริษัทนั้นประสบความสําเร็จ ควรมีการตอบคําถามตอไปนี้ดวยการวิจัยกอนที่จะปลอยไวรัสนี้
ออกไปหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช” ในแตละคําถาม
คําถามนี้ควรจะมีการวิจัยเพื่อหาคําตอบกอนที่จะปลอยไวรัส
ออกไป หรือไม

ใช หรือ ไมใช

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส

ใช / ไมใช

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี้

ใช / ไมใช

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอื่นไดหรือไม

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร /
การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) /
การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สังคม
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
15.45

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ฝดาษหนู 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งหมดสามขอ: ใช ใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4

หนา 27

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02 392 4021 โทรสาร 02 381 0750
http://www.ipst.ac.th

