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การรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA
จุดประสงคของการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ OECD/PISA ก็เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนอายุ 15 ป
จะสามารถเปนประชาชนที่รับรูสาระ มีขอมูลขาวสาร และเปนผูบริโภคที่ฉลาดเพียงใด พลเมืองของทุกชาติ
ในปจ จุบัน จะตอ งเผชิญ กับ ภารกิจ ที่ตอ งใชแ นวคิด ทางคณิต ศาสตร เปน ตน วา การรับ รูขา วสารทุก วัน นี้
เต็ม ไปดวยสาระในรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปตาราง แผนผัง กราฟ ทั้งในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับดินฟาอากาศ
เศรษฐกิจ การแพทย การกีฬา ฯลฯ ประชาชนถูกโหมดวยสาระในประเด็นตางๆ เปนตนวากาซเรือนกระจก
และโลกรอน การเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของอาหาร ปาไม ชีวิตชนบทที่สูญ หายไป นอกจากนี้
ประชาชนยังตองอานสิ่งตางๆ เปนตนวา แบบฟอรม กําหนดการ ตารางเวลา ตารางคาโดยสารรถไฟ
การแลกเปลี่ยนเงิน และการคิดราคาเพื่อที่จะใหการซื้อแตละครั้งไดประโยชนสูงสุด การรูเรื่องคณิตศาสตรของ
OECD/PISA จึงใหจุดเนนที่สมรรถนะของเยาวชนอายุ 15 ป ในการใชความรูคณิตศาสตรและความเขาใจ
เพื่อชวยใหเขาใจประเด็นหรือความจําเปนตางๆ มีความหมายและทําใหภารกิจนั้นๆ สําเร็จลุลวงไป

กรอบการประเมินผลการรูคณิตศาสตร
จุดมุงหมายหลักๆ ของการประเมินผลของ PISA ก็เพื่อตองการพัฒนาตัวชี้วัดวาระบบการศึกษาของประเทศ
ที่รวมโครงการสามารถใหการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเยาวชนอายุ 15 ปใหพรอมที่จะมีบทบาทหรือมีสวนสรางสรรค
และดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมไดมากนอยเพียงใด การประเมินของ PISA มีจุดหมายที่มองไปใน
อนาคตมากกวาการจํากัดอยูที่การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่นักเรียนไดเรียนในปจจุบัน และการ
ประเมินผลก็มุงความชัดเจนที่จะหาคําตอบวานักเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนไปใชใน
สถานการณที่นักเรียนมีโอกาสที่จะตองพบเจอในชีวิตจริงไดหรือไมอยางไร PISA ไดใหความสําคัญกับ
ปญหาในชีวิตจริง ในสถานการณจริงในโลก (คําวา “โลก” ในที่นี้หมายถึง สถานการณของธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู)
ปกติคนเราจะตองพบกับสถานการณตางๆ เชน การจับจายใชสอย การเดินทาง การทําอาหาร การจัดระเบียบ
การเงินของตน การประเมินสถานการณ การตัดสินประเด็นปญหาทางสังคมการเมือง ฯลฯ ซึ่งความรู
คณิตศาสตรสามารถเขามาชวยทําใหการมองประเด็น การตั้งปญหา หรือการแกปญหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น
การใชคณิตศาสตรดังกลาวนั้น แมจะตองมีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตรในชั้นเรียน แตก็จําเปนตองมี
ความสามารถในการใชทักษะนั้นๆ ในสถานการณอื่นๆ นอกเหนือไปจากสถานการณของปญหาคณิตศาสตร
ลวนๆ หรือแบบฝกคณิตศาสตรที่เรียนในโรงเรียนที่นักเรียนจะสามารถคิดอยูในวงจํากัดของเนื้อหาวิชา
โดยไมตองคํานึงถึงความเปนจริงมากนัก แตการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริงนักเรียนตองรูจักสถานการณ หรือ
สิ่งแวดลอมของปญหา ตองเลือกตัดสินใจวาจะใชความรูคณิตศาสตรอยางไร
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เนื้อหาคณิตศาสตร
เนื้อหาคณิตศาสตร ตามเกณฑการประเมินผลของ PISA ครอบคลุมสี่เรื่องดวยกัน
1) ปริภมู แิ ละรูปทรงสามมิติ (Space and Shape)
เรื่องของแบบรูป (Pattern) มีอยูทุกหนทุกแหงในโลก แมแตการพูด ดนตรี การจราจร การกอสราง
ศิลปะ ฯลฯ รูปรางเปนแบบรูปที่เห็นไดทั่วไป เปนตนวา รูปรางของบาน โรงเรียน อาคาร สะพาน ถนน
ผลึก ดอกไม ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเปนตัวแบบ (Model) อยางงายที่พบอยูในสิ่งตางๆ ที่ปรากฏ
การศึกษาเรื่องของรูปรางมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแนวคิดของเรื่องที่วาง ซึ่งตองการความเขาใจ
ในเรื่องสมบัติของวัตถุและตําแหนงเปรียบเทียบของวัตถุ เราตองรูวาเรามองเห็นวัตถุสิ่งของตางๆ อยางไร
และทําไมเราจึง มองเห็นมันอยางที่เราเห็น เราตอ งเขาใจความสัม พันธระหวางรูปรางและภาพใน
ความคิด หรือภาพที่เรามองเห็น เปนตนวา มองเห็นความสัมพันธของตัวเมืองจริงกับแผนที่ รูปถาย
ของเมืองนั้น ขอนี้รวมทั้งความเขาใจในรูปรางที่เปนสามมิติที่แสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ มีความ
เขาใจในเรื่องของเงาและภาพที่มีความลึก (Perspective) และเขาใจดวยวามันทํางานอยางไร
2) การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationships)
โลกแสดงใหเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทั้งชั่วคราว
และถาวรของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ (ตัวอยางเชน มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขณะเจริญเติบโต
การหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้ํา การเปลี่ยนแปลงของอวกาศ การขึ้นลงของหุน
การวางงานของคน) การเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการสามารถบอกไดหรือสรางเปนตัวแบบไดโดยตรง
โดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตร ความสัมพันธทางคณิตศาสตรสวนมากเปนรูปของสมการหรืออสมการ
แตความสัมพันธในธรรมชาติอื่นๆ ก็อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน ความ สัมพันธหลายอยางไมสามารถใช
คณิตศาสตรไดโดยตรง ตองใชวิธีการอื่นๆ และจําเปนตองมีการวิเคราะหขอมูล เพื่อระบุถึงความสัมพันธ
3) ปริมาณ (Quantity)
จุดเนนของเรื่องนี้ คือ การบอกปริมาณ รวมทั้งความเขาใจเรื่องของขนาด (เปรียบเทียบ) แบบรูปของ
จํานวน และการใชจํานวน เพื่อแสดงปริมาณและแสดงวัตถุตางๆ ในโลกจริงๆ ในเชิงปริมาณ (การนับ
และการวัด) นอกจากนี้ปริมาณยังเกี่ยวของกับกระบวนการและความเขาใจเรื่องจํานวนที่นํามาใชใน
เรื่องตางๆ อยางหลากหลาย
4) ความไมแนนอน (Uncertainty)
เรื่องของความไมแนนอนเกี่ยวของกับสองเรื่อง คือ ขอมูล และ โอกาส ซึ่งเปนการศึกษาทาง “สถิติ”
และเรื่องของ “ความนาจะเปน” ขอแนะนําสําหรับหลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียนสําหรับประเทศ
สมาชิก OECD คือ ใหความสําคัญกับเรื่องของสถิติและความนาจะเปนใหเปนจุดเดนมากกวาที่เคย
เปนมาในอดีต เพราะวาโลกปจจุบันในยุคของ “สังคมขอมูลขาวสาร” ขอมูลขาวสารที่หลั่งไหลเขามา
และแมวาจะอางวาเปนขอมูลที่ถูกตองตรวจสอบไดก็จริง แตในชีวิตจริงเราก็ตองเผชิญกับความไม
แนนอนหลายอยาง เชน ผลการเลือกตั้งที่ไมคาดคิด การพยากรณอากาศที่ไมเที่ยงตรง การลมละลาย
ทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การพยากรณ ต า งๆ ที่ ผิ ด พลาด แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความไม แ น น อนของโลก
คณิ ต ศาสตร ที่ เ ข า มามี บ ทบาทในส ว นนี้ คื อ การเก็ บ ข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล การเสนอข อ มู ล
ความนาจะเปน และการอางอิง (สถิติ)
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เนื้อหาคณิตศาสตรสี่ดานดังกลาวนี้ คือ จุดเนนของ OECD/PISA
คณิตศาสตรในหลายๆ ประเทศหรือหลายๆ หลักสูตร

ซึ่งอาจจะไมใชจุดเนนของหลักสูตร

สมรรถนะทางคณิตศาสตร (Mathematical Competencies)
ความรู ใ นเนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร ล ว นๆ ยั ง ไม เ พี ย งพอสํ า หรั บ การแก ป ญ หา แง มุ ม ที่ สํ า คั ญ ของการรู เ รื่ อ ง
คณิตศาสตรที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ เรื่องของ “กระบวนการทางคณิตศาสตร”
หรือ การคิดใหเปน
คณิตศาสตร (Mathematising) กระบวนการที่นักเรียนนํามาใชในความพยายามที่จะแกปญหานั้น
ถือวาเปน สมรรถนะทางคณิตศาสตร สมรรถนะตางๆ เหลานี้จะสะทอนถึงวิธีที่นักเรียนใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหา กรอบการประเมินผลของ PISA เลือกเนน 8 สมรรถนะไดแก
1) การคิดและการใชเหตุผล (Thinking and Reasoning) สมรรถนะนี้เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการตั้งคําถาม รูคําตอบทางคณิตศาสตร บอกความแตกตางของประโยค (statements) (เชน
นิยาม ทฤษฎี conjecture สมมติฐาน ตัวอยาง ฯลฯ) และความเขาใจและการใชขอจํากัดของ
คณิตศาสตร
2) การสรางขอโตแยง (Argumentation) เกี่ยวของกับการรูจักการพิสูจนทางคณิตศาสตร (และรูวา
การพิสูจนแตกตางจากการใชเหตุผลอยางไร) สามารถติดตาม และประเมินการโตแยงทางคณิตศาสตร
แบบตางๆ มีความรูสึกถึงความจริง (รูวาอะไรเกิดขึ้นได/ไมได และทําไม) และสามารถสรางและ
แสดงการโตแยงทางคณิตศาสตร
3) การสื่อสาร (Communication) เกี่ยวของกับการแสดงออกของตน ความสามารถที่ทําใหผูอื่นเขาใจ
ตน โดยวิธีการตางๆ บนพื้นฐานของคณิตศาสตร ทั้งในรูปของการพูดและการเขียน และสามารถเขาใจ
การพูดและการเขียนของผูอื่นดวยเชนกัน
4) การสรางตัวแบบ (Modeling) เกี่ยวของกับการวางโครงสรางของสถานการณที่จะตองนํามา สรางเปน
ตัวแบบ (Model) การแปลความเปนจริงใหเขาสูโครงสรางทางคณิตศาสตร การประเมินความนาเชื่อถือ
ของตัวแบบ วิเคราะห วิจารณ ตัวแบบและผลที่เกิดขึ้น การสื่อสารแนวคิดของตัวแบบและผล (รวมทั้ง
ขอจํากัด) การติดตามและควบคุมกระบวนการของการสรางตัวแบบ
5) การตั้งและการแกปญหา (Problem posing and solving) เปนสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการตั้ง
คําถาม การสรางเปนปญหาคณิตศาสตร และการนิยาม ปญหาคณิตศาสตรแบบตางๆ (เชน คณิตศาสตร
แก ประยุกต คําถามเปด คําถามปด) และการแกปญหาคณิตศาสตรแบบตางๆ โดยวิธีการที่หลากหลาย
6) การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation) สมรรถนะดานนี้เกี่ยวของกับการแปลรหัส
(decoding) และการเขารหัส (encoding) การแปลความ การตีความ และการบอกความแตกตาง
ของการแสดงเครื่องหมายของคณิตศาสตรแบบตางๆ และความสัมพันธระหวางการแสดงเครื่องหมาย
แทนแบบต า งๆ การเลื อ กและการเปลี่ ย นระหว า งรู ป แบบต า งๆ ของการแสดงเครื่ อ งหมายแทน
(Representation) ที่ใหสอดคลองกับสถานการณและจุดประสงค
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7) การใชสัญลักษณ ภาษา และการดําเนินการ (Using symbolic, language and operation)
เกี่ยวของกับการแปลรหัส การตีความสัญลักษณ ภาษาคณิตศาสตร และความเขาใจการเชื่อมโยงของ
ภาษาคณิต ศาสตรก ับ ภาษาธรรมดา การแปลความจากภาษาธรรมดาไปเปน สัญ ลัก ษณ/ภาษา
คณิตศาสตร สามารถจัดการกับประโยคหรือพจนที่มีสัญลักษณและสูตร ความสามารถในการใชตัวแปร
การแกสมการ และการคํานวณ
8) ใชตัวชวยและเครื่องมือ (Using aids and tools) สมรรถนะนี้เกี่ยวของกับการรับรู และความ
สามารถในการใชตัวชวยและเครื่องมือ (รวมทั้งเครื่องมือภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่สามารถชวย
กิจกรรมทางคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความรูถึงขอจํากัดของเครื่องมือนั้นๆ ดวย
อยางไรก็ตาม PISA ไมไดตองการที่จะสรางขอสอบเพื่อวัดสมรรถนะตางๆ เฉพาะแตละสมรรถนะโดยลําพัง
เพราะสมรรถนะของคนไมใชสิ่งที่จะแยกออกมาวัดไดโดดๆ แตในการแสดงความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง
อาจมีหลายสมรรถนะซอนกันอยู ดังนั้น PISA จึงไมไดวัดสมรรถนะโดดๆ แตในการตอบขอสอบ นักเรียน
จําเปนตองมีและสามารถใชสมรรถนะดังกลาว แตอาจจะใชหลายสมรรถนะหรือเรียกวา กลุมของสมรรถนะ
ในการแกปญหา ซึ่งรวมไวเปนสามกลุม คือ
1) Reproduction (การทําใหม)
2) Connection (การเชื่อมโยง)
3) Reflection and Communication (การสะทอนและการสือ่ สารทางคณิตศาสตร)
นอกจากขอสอบของ PISA จะใชสถานการณที่มีอยูในโลกของความเปนจริงแลว ยังตองการใหนักเรียนใช
ความคิดที่สูงขึ้นไปจากการคิดคํานวนหาคําตอบที่เปนตัวเลข แตตองการใหนักเรียนรูจักคิด ใชเหตุผล และ
คําอธิบายมาประกอบคําตอบของตนอีกดวย

ภารกิจการประเมินการรูเรื่องทางคณิตศาสตร
ภารกิจการประเมินการรูเรื่องทางคณิตศาสตรของ PISA จึงใหความชัดเจนที่ความตองการใหนักเรียน
เผชิญหนากับปญหาทางคณิตศาสตรที่มีอยูในแวดวงของการดําเนินชีวิต ซึ่งตองการใหนักเรียนระบุสถานการณ
ที่สําคัญของปญหา กระตุนใหหาขอมูล สํารวจตรวจสอบ และนําไปสูการแกปญหา ในกระบวนการนี้ตองการ
ทักษะหลายอยาง เปนตนวา ทักษะการคิดและการใชเหตุผล ทักษะการโตแยง การสื่อสาร ทักษะการสราง
ตัวแบบ การตั้งปญหาและการแกปญหา การนําเสนอ การใชสัญลักษณ การดําเนินการ ในกระบวนการเหลานี้
นักเรียนตองใชทักษะตางๆ ที่หลากหลายมารวมกัน หรือใชทักษะหลายอยางที่ทับซอนหรือคาบเกี่ยวกัน
ดังนั้นการที่ PISA เลือกใชคําวา การรูเรื่องคณิตศาสตร แทนคําวา “ความรูคณิตศาสตร” ก็เพื่อเนนความ
ชัดเจนของความรูคณิตศาสตรที่นํามาใชในสถานการณตางๆ ทั้งนี้ โดยถือขอตกลงเบื้องตนวาการที่คนหนึ่งจะ
ใชคณิตศาสตรได คนนั้นจะตองมีความรูพื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตรมากพออยูแลว ซึ่งนั่นก็หมายถึง
สิ่งที่นักเรียนไดเรียนไปขณะอยูในโรงเรียน
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เจตคติและความรูสึกที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน ความมั่นใจ ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ
ความรูสึกวาตรงปญหาหรือตรงกับประเด็น และความอยากที่จะเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว แมจะไมถือวาเปน
เรื่องคณิตศาสตร แตก็ถือวามีสวนสําคัญในการทําใหรูเรื่องคณิตศาสตร เพราะโดยความเปนจริงแลวการรู
เรื่องคณิตศาสตรจะไมเกิดขึ้น หากบุคคลขาดเจตคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร และมีหลักฐานเปนที่
ยอมรับวามีความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการรูเรื่องทางคณิตศาสตรกับเจคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร
ในการประเมินผลของ PISA จะไมมีการวัดดานนี้โดดๆ โดยตรง แตจะมีการหยิบยกมาพิจารณาในบาง
องคประกอบของการประเมิน

การรายงานผลการประเมิน
เนื่องจากการประเมินความรูและทักษะคณิตศาสตรของ PISA ไมไดเนนความรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่
เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียนโดยตรง แตเนนการประเมินการรูเรื่องทางคณิตศาสตร (Mathematics
Literacy) ซึ่งนิยามไวในเชิงของสมรรถนะที่จะใชคณิตศาสตรในโลกจริงๆ ไดอยางไร ในการรายงานผล
การประเมินจึงไมบอกเปนจุดอางอิงจุดเดียว เชน ไมบอกคะแนน หรือบอกวาผานหรือไมผานเกณฑ หรือ
สูง-ต่ํากวามาตรฐาน แตจะรายงานสมรรถนะของนักเรียนเปนระดับที่แตกตางกันตามผล การประเมินที่นักเรียน
แสดงออกวาสามารถคิด วิเคราะห ใชเหตุผล และสื่อสารทางคณิตศาสตรไดมากนอยเพียงใด (มีรายละเอียด
ใน “การเรียนรูเพื่อโลกวันพรุงนี้ – รายงานการประเมินผลการเรียนรูจาก PISA 2003 พิมพเผยแพรโดย
สสวท.)

ตัวอยางปญหาคณิตศาสตรในชีวิต
ตัวอยางเรื่องไฟถนน
สภาตําบลตัดสินใจที่จะติดตั้งไฟถนนหนึ่งจุด ในสวนสาธารณะเล็กๆ ที่มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม
เพื่อใหไฟสองสวางทั่วทั้งสวน ควรจะติดตั้งไวที่ใด
ปญหานี้ดูเปนปญหาทางสังคม แตก็สามารถตอบไดโดยอาศัยกลยุทธของคณิตศาสตร ซึ่งในทางคณิตศาสตร
จะเรียกวา “การคิดใหเปนคณิตศาสตร (Mathematising)” การคิดใหเปนคณิตศาสตร มีลักษณะ 5
ลักษณะ ดวยกัน

1. เริ่มตนดวยปญหาที่มีอยูในความเปนจริง

“การบอกวาตําแหนงของไฟถนนจะอยูตรงตําแหนงใด”

2. จัดการโดยใชแนวคิดทางคณิตศาสตร

“สวนสาธารณะสามารถแทนดวยรูปสามเหลี่ยม และแสงสวางจากดวงไฟแทนดวยวงกลม ที่มี
ตําแหนงไฟเปนจุดศูนยกลาง”

3. คอยๆ ตัดความเปนจริงออกไปในขณะดําเนินกระบวนการคิด เปนตนวา มองหาวาสวนไหน
ของปญหาคือสวนสําคัญทีส่ ุดที่ตองคิดออกมาในรูปคณิตศาสตร
“ปญหานี้คือการแปลงตําแหนงที่ตั้งของไฟเปนการหาจุดศูนยกลางของวงกลม ที่มีเสนรอบวงรอบ
สามเหลี่ยม”
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4. แกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตร

“ใชขอเท็จจริงที่วา จุดศูนยกลางของวงกลมที่เสนรอบวงลอมรอบสามเหลี่ยม ตั้งอยูบนจุดที่เสนตั้งฉาก
กับจุดกลางดานสองดานของสามเหลี่ยมตัดกัน จึงสรางเสนตั้งฉากที่จุดแบงครึ่งของดานสามเหลี่ยม
บนดานสองดาน จุดที่ตัดกันของเสนแบงครึ่ง คือ ศูนยกลางของวงกลม”

5. ทําใหคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรมีความหมายในรูปของความเปนจริง

“เมื่อคิดในรูปของสวนสาธารณะ ลองคิดกลับกันวามุมหนึ่งมุมใดในสวนเปนมุมปาน การแกปญหา
เปนอันวาใชไมได เพราะวาตําแหนงของไฟตองออกไปอยูนอกสวนสาธารณะ นอกจากนั้นยังตอง
ยอมรับวา ในสวนอาจมีตนไมซึ่งตําแหนงและขนาดของตนไมก็จะเปนปจจัยอื่นๆ ที่มีผลที่ทําใหการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเปนประโยชนหรือไมเพียงใด”

…………………………………………………………………………………………………………
ในกระบวนการนี้ไดแสดงใหเห็นวานักคณิตศาสตรเขาทํางานคณิตศาสตรกันอยางไร และคนทั่วไปสามารถ
จะใชคณิตศาสตรกับอาชีพตางๆ ไดอยางไร และประชาชนที่มีขอมูลพรอมในตัวและเปนคนชางคิดลึกซึ้งจะ
สามารถใชคณิตศาสตรไดอยางไรจึงจะอยูกับความเปนจริงในโลกชีวิตจริงอยางมีคุณภาพ ซึ่งการเรียน
คณิตศาสตรในลักษณะนี้นาจะเปนจุดประสงคแรกของการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน

สรุป
แนวโนมของการรูเรื่องคณิตศาสตร ตามความหมายของประเทศสมาชิก OECD/PISA ยอมรับและ
นํามาใชในการประเมินความพรอมของเยาวชน ในการเปนประชาชนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต อาจจะไมเหมือนสิ่งที่เรากําลังพร่ําสอนกันอยูในโรงเรียนนัก จุดเนนของ OECD คือ คณิตศาสตร
ในชีวิตจริง ซึ่งมิใชหมายความเพียงการนําความรูคณิตศาสตรมาใชเล็กนอยๆ เชน นํามาคิดขาดทุน กําไร
แตยังหมายรวมไปถึงการใชคณิตศาสตรสองทางคือ เมื่อรูวาคณิตศาสตรและนําไปใชไดยังไมพอ แตตองรูจัก
โลกของความจริง สามารถนําปญหาจริงๆ ที่พบในโลกมาคิดในเชิงของคณิตศาสตร สามารถแกปญหา
ในเชิงของคณิตศาสตร โดยใชความรูคณิตศาสตรและแปลงการแกปญหาคณิตศาสตรไปตอบปญหาใน
โลกของความเปนจริงอีกตอหนึ่ง ดังนั้นคณิตศาสตรที่เปนจุดเนนของของเขา คือ คณิตศาสตรในโลกของ
ความจริง การสอนคณิตศาสตรจึงไมจํากัดอยูเฉพาะหัวขอคณิตศาสตรคลาสสิก ดังที่กําลังเนนกันอยูใน
หลักสูตรในโรงเรียนเทานั้น
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ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตรของ PISA

โรงงาน
โรงงานหลังหนึง่ มีหลังคาเปนทรงพีระมิด ดังรูป

และขางลางเปนรูปที่นักเรียนคณิตศาสตร ทําแบบจําลองของหลังคา พรอมกับบอกระยะกํากับไวดวย
T

12 ม.
G

H
E

F
D
N
K

A

12 ม.

L
12 ม.

C

M

B

พื้นเพดาน ABCD เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส คานที่รองรับน้ําหนักของหลังคา คือขอบของรูปเหลี่ยมทรงตัน EFGHKLMN (ปริซึม
รูปสี่เหลี่ยม) E เปนจุดกึ่งกลางของสวนของเสน AT จุด F เปนจุดกึ่งกลางของสวนของเสนตรง BT จุด G เปนจุดกึ่งกลาง
ของสวนของเสนตรง CT จุด H เปนจุดกึ่งกลางของสวนของเสนตรง DT สันของพีระมิดทุกดาน ยาว 12 เมตรเทากัน

คําถามที่ 1: โรงงาน
จงคํานวณพื้นเพดาน ABCD
พื้นทีข่ องพืน้ เพดาน ABCD = ______________ ตารางเมตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : การวัด
สถานการณ : ในเชิงอาชีพ
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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คะแนนเต็ม
ตอบ 144 (ใหหนวยมาแลว)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
81.60
เกาหลี
70.90
จีน-ฮองกง
83.80
ไทย
31.70
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คําถามที่ 2: โรงงาน
จงคํานวณความยาวของสวนของเสนตรง EF
ความยาวของสวนของเสนตรง EF = ____________ เมตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : การวัด
สถานการณ : ในเชิงอาชีพ
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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คะแนนเต็ม
ตอบ 6 (ใหหนวยมาแลว)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
85.60
เกาหลี
80.00
จีน-ฮองกง
77.20
ไทย
54.70
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ไลเคน
ผลจากภาวะโลกรอนคือการทําใหธารน้ําแข็งบางสวนละลาย หลังจากน้ําแข็งละลายได
12 ป พืชเล็กๆ ซึ่งเรียกวา ไลเคน เริ่มเจริญเติบโตบนกอนหิน
ไลเคนแตละชนิดโดยทั่วไปแลวจะเจริญเติบโตเปนรูปวงกลม
ความสัมพันธระหวางเสนผาศูนยกลางของรูปวงกลมและอายุของไลเคนสามารถประมาณไดจากสูตร
d = 7.0 × (t − 12) สําหรับ t ≥ 12
โดย d แทนเสนผาศูนยกลางของไลเคนในหนวยมิลลิเมตร และ
t แทนจํานวนปหลังจากน้ําแข็งละลายหายไป

คําถามที่ 1: ไลเคน
หลังจากน้ําแข็งละลายผานไป 16 ป ขนาดเสนผาศูนยกลางของไลเคนจะเปนเทาใด
จงใชสูตรแสดงวิธีคํานวณ

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

คะแนนเต็ม
ตอบวา 14 มิลลิเมตร (ไมจําเปนตองใสหนวยและถาคําตอบเปน 14 ไมวาจะแสดงวิธีทําหรือไมก็ตาม ใหคะแนนเต็ม)
d = 7.0 (16 -12)
เชน
14mm
14
d = 14
d = 7.0 × (16 − 12)
d = 7.0 × 4
d = 14 ป
(ตัวอยางนี้การคํานวณถูกทุกขั้นตอนแตใสหนวยผิด ถือวาเปนความผิดพลาดเพียงเล็กนอย)

ไดคะแนนบางสวน
คําตอบบางสวนถูกตอง เชน
•
•

แทนตัวเลขในสูตรไดถูกตอง แตคําตอบผิดหรือไมตอบ
คําตอบไมสมบูรณ (เชน 7 4 )

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•

16

d = 7.0 × (16 − 12) (คําตอบผิดแตแทนคาไดถูก)
d = 16
d = 7.0 × (16 − 12) (คําตอบผิดแตแทนคาไดถูก)
d=7 4
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คําถามที่ 2: ไลเคน
แอนวัดเสนผาศูนยกลางของไลเคนไดเทากับ 35 มิลลิเมตร
เปนเวลากีป่ แลวที่น้ําแข็งไดละลายหายไปจากจุดนี้
จงแสดงวิธีคํานวณ

คะแนนเต็ม
ตอบวา 37 ป (ไมจําเปนตองใสหนวย) ไมวาจะแสดงวิธีทําหรือไมกต็ าม หรือแสดงวิธีทํา เชน
35 = 7.0 × (t − 12)
5 = (t − 12)
25 = t - 12
t = 37

หรือ
35/7 = 5
52 = 25
25 + 12 = 37

หรือ 35 ÷7 = 5
7 × 5 = 7 × 25
= 7 × 25 + 12
= 7 × 37
∴ 37 ป

แสดงการแกสมการผิด แตเรารูวานักเรียนพยายามทําอะไร

t = 15 d = 12.1 ดังนั้น 37 ป หลังจากที่น้ําแข็งละลายหายไป
t = 25 d = 25.2 (หมายเหตุ คําตอบ 37 อยูในสมการที่ถูก)
t = 40 d = 37.0
t = 35 d = 33.6
t = 37 d = 35
หรือ 756 = 35 = 7 × 37 − 12 = 7 ×

25 = 7 × 5 = 35

ไดคะแนนบางสวน
แทนตัวเลขในสูตรไดถูกตอง แตคําตอบผิดหรือไมตอบ หรือ 36 หรือ 38ป (นักเรียนอาจไดคําตอบจากการลองผิดลองถูก) เชน
35 = 7.0 × t − 12
35 = 7.0 × t − 12
35 = 7.0 × t − 12
2
2
35 = 7 × t-12
5 = (t − 12)
5 = (t − 12)
2
2
49t = 1237
25 = t – 12
5 = t - 12
t = 25
t = 13
ยากเกินไป!
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ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
35 = 7.0 × t − 12
28 = t − 12
784 = t-12
t = 796
หรือตอบวา
40 ป

หมายเหตุ : ขอสอบเรื่องนี้ตองการดูความสามารถของนักเรียนในการประยุกตใช
สูตรที่กําหนดให และไมเคยไดนํามาใชในการทดสอบจริง จึงไมมี
ขอมูลของทุกประเทศ
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รอยเทา

ในภาพเปนรอยเทาของชายคนหนึ่ง
ความยาวของกาว (P) คือระยะทางจากรอยขอบสนเทาหนึ่งไปถึงสนเทาถัดไป
n
สําหรับผูชาย ความสัมพันธ n และ P เปนไปตามสูตร = 140 โดยที่
P
n = จํานวนครั้งของการกาวในเวลาหนึ่งนาที
P = ความยาวของกาว (หนวยเปนเมตร)

คําถามที่ 1: รอยเทา
ถาใชสูตรนี้กบั การเดินของสมรักษ ผูซึ่งกาวเทาได 70 ครั้งในเวลาหนึ่งนาที
ความยาวของกาว (P) ของสมรักษเปนเทาไร จงแสดงวิธีทํา

คะแนนเต็ม

ไดคะแนนบางสวน

ตอบวา 0.5 m หรือ 50 cm,
เชน

•

1
(ไมจําเปนตองใสหนวย) แทนคาตัวเลขในสูตรถูกตอง แตคําตอบไมถูกตองหรือไมมี
คําตอบ
2
• 70 = 140 [แทนตัวเลขในสูตรเพียงอยางเดียว]

70/P = 140
70 = 140P
p = 0.5

P
70
•
= 140
P

70 = 140P

y 70/140

P = 2 [แทนคาไดถูกตอง แตคํานวณออกมาไมถูกตอง]

หรือ
ใชสูตร P=n/140 ไดถูกตอง แตแสดงวิธีทําไมถูกตอง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
•

70 cm
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
40.85
เกาหลี
43.80
จีน-ฮองกง
62.21
จีน-มาเกา
60.17
ไทย
17.30
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คําถามที่ 2: รอยเทา
ภาคภูมทิ ราบวาความยาวของกาวของเขาเปน 0.80 เมตร และสามารถใชสูตรขางตนกับการกาวเทาของภาคภูมิ
จงแสดงวิธีคํานวณหาอัตราเร็วของการเดินของภาคภูมิเปนเมตรตอนาที และ เปนกิโลเมตรตอชั่วโมง

คะแนนเต็ม
คําตอบถูกตอง (ไมจําเปนตองใสหนวย) ทั้งเมตรตอนาที และ กิโลเมตรตอชั่วโมง:

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
33.93
เกาหลี
20.59
จีน-ฮองกง
45.35
จีน-มาเกา
42.04
ไทย
9.08

n = 140 x .80 = 112
ในหนึ่งนาที เขาเดินได 112 x .80 เมตร = 89.6 เมตร
อัตราเร็วของการกาวเทาของเขาเทากับ 89.6 เมตรตอนาที
ดังนั้น อัตราเร็วของการกาวเทาของภาคภูมิเทากับ 5.38 หรือ 5.4 กิโลเมตรตอชั่วโมง
คําตอบตองถูกทั้งสองคําตอบ (89.6 และ 5.4) หรือ จะแสดงวิธีทําหรือไมก็ได

ขอสังเกต: ยอมรับคําตอบที่คลาดเคลื่อนจากการปดเศษ เชน 90 เมตรตอนาที และ 5.3 กิโลเมตรตอชั่วโมง (89 X 60) เชน
• 89.6, 5.4
• 90, 5.376 กิโลเมตรตอชั่วโมง
y 89.8, 5376 เมตรตอชั่วโมง [ขอสังเกต ถาคําตอบที่สองไมไดใสหนวย ควรใหคะแนนบางสวน]

ไดคะแนนบางสวน
เหมือนคําตอบถูก แตไมไดคูณ 0.80 เพื่อแปลงหนวยจากจํานวนครั้งของการกาวเทาในหนึ่งนาทีเปนระยะทางที่กาวไดเปนเมตร
ในหนึ่งนาที เชน
• อัตราเร็วของการกาวเทาเทากับ 112 เมตรตอนาที และ 6.72 กิโลเมตรตอชั่วโมง
• 112, 6.72 กิโลเมตรตอชั่วโมง

หรือ อัตราเร็วของการกาวเทาในหนวยเมตรตอนาทีถูกตอง (89.6 เมตรตอนาที) แตแปลงเปนหนวยกิโลเมตรตอชั่วโมง
ไมถูกตอง หรือไมใส เชน
•
•
•
•
•

89.6 เมตรตอนาที, 8960 กิโลเมตรตอชั่วโมง
89.6, 5376
89.6, 53.76
89.6, 0.087 กิโลเมตรตอชั่วโมง
89.6, 1.49 กิโลเมตรตอชั่วโมง

หรือ ขั้นตอนถูกตอง (แสดงวิธีทําชัดเจน) แตการคํานวณคลาดเคลื่อน เชน

• n=140 x .8 = 1120; 1120 x 0.8 = 896 เขากาว 896 เมตรตอนาที, 53.76 กิโลเมตรตอชั่วโมง
• n=140 x .8 = 116; 116 x 0.8 = 92.8 92.8 เมตรตอนาที -> 5.57 กิโลเมตรตอชั่วโมง

หรือ ตอบ 5.4 กิโลเมตรตอชั่วโมงเพียงคําตอบเดียว ไมไดตอบ 89.6 เมตรตอนาที (ไมแสดงวิธีทํา) เชน
• 5.4.
• 5.376 กิโลเมตรตอชั่วโมง
• 5376 เมตรตอชัว่ โมง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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สวนฝรั่ง
ชาวสวนปลูกฝรั่งในแปลงปลูกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้ยังปลูกตนสนไวรอบๆ แปลงฝรั่ง เพื่อปองกันลมดวย แผนผังในรูป
ตอไปนี้แสดงแปลงฝรั่งดังกลาว โดย n คือ จํานวนแถวของตนฝรั่ง

n=1

n=2

n=3

X X X
X n X
X X X

X X X X X
Xn nX
X
X
Xn nX
X X X X X

n=4

X X X X X X X
X n

n

X
X n

X
n

X

= ตนสน
n = ตนฝรั่ง
X

X n

n X
n X
X

n

n X

X X X X X X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X X X X X X X
n n n n X
X
n n n n X
X
n n n n X
X
n n n n X
X X X X X X X X

คําถามที่ 1: สวนฝรั่ง
เติมขอมูลลงในตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ
n
1
2
3
4
5

จํานวนของตนฝรั่ง

1
4

จํานวนของตนสน

8

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : พีชคณิต
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

คะแนนเต็ม
เติมขอมูลในตารางไดถูกตองทั้ง 7 แหง ดังนี้
n
1
2
3
4
5

จํานวนของตนฝรั่ง
1
4
9
16
25

ไดคะแนนบางสวน
มีคําตอบผิดหรือไมตอบ 1 แหง

จํานวนของตนสน
8
16
24
32
40

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
81.50
เกาหลี
73.40
จีน-ฮองกง 78.10
ไทย
18.29

ไมมีคะแนน
มีคําตอบผิดหรือไมตอบมากกวา 1 แหง
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ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

นักเรียนสามารถคํานวณหาจํานวนของตนฝรั่งและจํานวนของตนสนโดยใชสูตร 2 สูตร ตอไปนี้
จํานวนของตนฝรั่ง = n2
จํานวนของตนสน = 8n
เมื่อ n คือ จํานวนแถวของตนฝรั่ง จะมีคาของ n อยูคาหนึ่งที่จํานวนของตนฝรั่งจะ
เทากับจํานวนของตนสน

คําถามที่ 2: สวนฝรั่ง
จงหาคาของ n นั้น โดยแสดงวิธีคํานวณดวย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
- คําตอบถูก คือ n= 8 และแสดงวิธีคิดถูกหรือไมก็ได ดังนี้
•
•
•
•
•
•

n2 = 8n, n2 - 8n = 0 , n(n-8)=0 , n = 0 และ 8 ดังนั้น n = 8
n2 = 82 = 64 , 8n = 8 . 8 = 64
n2 = 8n ดังนั้น n = 8
8 x 8 = 64 , n = 8
n=8
8 x 8 = 82

- อาจใชวิธีคิดตางออกไป ไดคําตอบ 2 คําตอบ คือ n = 8 และ n = 0 ก็ได
•

n2 = 8n , n2 - 8n = 0, n(n-8) = 0 , n= 0 และ n = 8

– อาจใชวิธีเขียนรูปขยายออกไป และไดคําตอบ n = 8 ก็ได
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบ n = 0 อยางเดียว
•
•
•

n2 = 8n (เขียนประโยคซ้ํากับคําถาม)
n2 = 8
n = 0 ตอบคําตอบเดียวไมไดเพราะทุกๆ ตนฝรั่ง 1 ตนจะมีตนสน 8 ตน
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : พีชคณิต
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
50.80
เกาหลี
60.60
จีน-ฮองกง
56.40
ไทย
10.56
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คําถามที่ 3: สวนฝรั่ง
สมมุติวาเจาของสวนตองการขยายสวนใหใหญขนึ้ โดยเพิม่ จํานวนแถวของตนไมใหมากขึ้น
เมื่อสวนขยายใหญขึ้น จงหาวาจํานวนของตนฝรั่งหรือจํานวนของตนสนอยางไหนจะเพิม่ ขึ้น
เร็วกวากัน และอธิบายวา นักเรียนคิดหาคําตอบอยางไรดวย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
คําตอบถูก ตองตามดวยคําอธิบายที่สมเหตุสมผล ตัวอยางเชน

• จํานวนตนฝรั่ง = n X n และจํานวนตนสน = 8 X n ทั้งสองสูตรนี้มี n เปนตัวประกอบ แตจํานวนตนฝรั่งมี n
อีกหนึ่งตัว ซึ่งจะทําใหมีจํานวน มากขึ้น ในขณะที่ 8 ยังคงเปนตัวประกอบเดิม คือ จํานวนของตนฝรั่งจะเพิ่มขึ้นเร็วกวา
• จํานวนตนฝรั่งเพิ่มขึ้นเร็วกวา เพราะจํานวนตนฝรั่งเพิ่มเปนกําลังสอง แทนที่จะคูณดวย 8
• จํานวนตนฝรั่งเปนสมการกําลังสอง จํานวนตนสนเปนสมการเชิงเสน ดังนั้นจํานวนตนฝรั่งจะเพิ่มขึ้นเร็วกวา
• ตอบโดยอาศัยกราฟ เพื่อแสดงวา n2 มีคามากกวา 8n เมื่อ n มากกวา 8

[ใหถูกถานักเรียนอธิบายในเชิงพีชคณิตอยูบนพื้นฐานของสูตร n2 และ 8n]

ไดคะแนนบางสวน
คําตอบถูกตอง อยูบนพื้นฐานของการยกตัวอยางเปนเฉพาะกรณีไป หรือเติมขอมูลในตารางออกไปอีก

• จํานวนตนฝรั่งจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวา เพราะจากขอมูลในตารางจะเห็นวา จํานวนตนฝรั่งเพิ่มขึ้นเร็วกวาจํานวน ตน
สน กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากจํานวนตนฝรั่งและจํานวนตนสนเทากันแลว
• จากขอมูลในตารางแสดงใหเห็นวา จํานวนตนฝรั่งเพิ่มขึ้นเร็วกวา

หรือ คําตอบถูกตอง รูถึงความสัมพันธบางประการระหวาง n2 และ 8n ที่ละไวในฐานที่เขาใจ หลังจาก n > 8
• หลังจาก 8 แถวแลว จํานวนตนฝรั่งจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาจํานวนตนสน
• จนกวาตนสนจะครบ 8 แถวแลว จํานวนตนฝรั่งจึงจะมากกวา

ไมมีคะแนน
คําตอบถูกตอง แตไมอธิบาย หรืออธิบายไมเพียงพอ หรืออธิบายผิด เชน
• ตนฝรั่ง
• ตนฝรั่ง ที่อยูภายในมากกวาตนฝรัง่ ที่อยูรอบๆ ดานนอก
• ตนฝรั่ง เพราะถูกลอมรอบดวยตนสน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : พีชคณิต
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

หรือ คําตอบที่ไมถูกตองอื่นๆ เชน
•
•
•
•
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ตนสน
ตนสน เพราะทุกครั้งที่เพิ่มแถวของตนฝรั่ง ทานตองใชตนสนเปนจํานวนมาก
ตนสน เพราะตนฝรั่งทุกๆ ตน มีตน สน 8 ตน
ขาพเจาไมทราบ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
21.10
เกาหลี
30.40
จีน-ฮองกง
26.80
ไทย
2.28

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ลูกเตา
รูปแสดงลูกเตา 6 ลูก มีชื่อติดกํากับไววา (a) (b) (c) (d) (e) และ (f) เปนกฎของลูกเตาคือ
จํานวนจุดที่อยูบนหนาตรงกันขามสองหนารวมกันตองเปน 7 เสมอ

(c
(b
(a

(f)
(e
(d

คําถามที่ 1 : ลูกเตา
จงเขียนจํานวนจุดบนหนาที่อยูดา นลางของลูกเตาที่อยูใ นภาพ ลงในตารางขางลาง

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

คะแนนเต็ม

ไมมีคะแนน

แถวบน (1 5 4) แถวลาง (2 6 5) หรือนักเรียนอาจเขียนจํานวนจุด
ดานหนาลูกเตาแทนตัวเลขก็ได ดังขางลาง
1

5

4

2

6

5

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงการอาชีพ
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
78.90
เกาหลี
69.04
จีน-ฮองกง
74.30
จีน-มาเกา
72.36
ไทย
52.98
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พื้นที่ทวีป

ภาพขางลางคือ แผนที่ของทวีปแอนตารกติก

ทวีปแอนตารกติก

ขั้วโลกใต
ภูเขาเมนซีส

กิโลเมตร 0 200 400 600 800 1000
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คําถามที่ 1: พื้นที่ทวีป
จงหาคาโดยประมาณของพืน้ ที่ของทวีปแอนตารกติก โดยใชมาตราสวนในแผนทีอ่ ธิบายวิธีการประมาณ
หาพื้นที่นี้ดว ย (นักเรียนสามารถลากเสนในแผนที่ที่กําหนดมาใหได ถามันจะชวยใหการประมาณงายขึ้น)

คะแนนเต็ม
คําตอบที่มีวิธีการถูกตองและไดคําตอบถูกตองดวย เชนวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
- ประมาณการโดยการวาดรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส 1 รูป หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 รูป ไดคําตอบพื้นที่ระหวาง 12,000,000
-

ตร.กม. ถึง 18,000,000 ตร.กม.
ประมาณการโดยการวาดรูปวงกลม 1รูป ไดคําตอบพื้นที่ระหวาง 12,000,000 ตร.กม. ถึง 18,000,000 ตร.กม.
ประมาณการโดยการบวกพื้นที่รูปเรขาคณิตหลายๆ รูปเขาดวยกัน ไดคําตอบพื้นที่ระหวาง 12,000,000 ตร.กม. ถึง
18,000,000 ตร.กม.
ประมาณการโดยใชวิธีการอื่นที่ถูกตอง ไดคําตอบพื้นที่ระหวาง 12,000,000 ตร.กม. และ 18,000,000 ตร.กม.
คําตอบถูกตอง (ระหวาง 12,000,000 ตร.กม. และ 18,000,000 ตร.กม.) แตไมแสดงวิธีทํา

ไดคะแนนบางสวน
วิธีการถูกตอง แตไดคําตอบไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
- ประมาณการโดยการวาดรูปเรขาคณิต 1รูป หรือหลายรูปแตคําตอบที่ไดไมถูกตอง หรือ ไมสมบูรณ
• วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 รูป เอาความยาวของดานกวางคูณความยาวของดานยาว แตคําตอบมากกวา หรือ นอยกวา
คาประมาณการ (เชน 18,200,000)
• วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 รูป เอาความยาวของดานกวางคูณความยาวของดานยาว แตจํานวนตัวเลขศูนยไมถูกตอง
(เชน 4,000 X 3,500 = 140,000)
• วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 รูป เอาความยาวของดานกวางคูณความยาวของดานยาว แตลืมเปลีย่ น มาตราสวนเปน
ตารางกิโลเมตร (เชน 12 ซม. X 15 ซม. = 180)
• วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 รูป และบอกวาพื้นที่เทากับ 4,000 กม. X 3,500 กม. แตไมทําอะไรตอไป

หรือ ประมาณการโดยใชวิธีการอื่นที่ถูกตอง - แตคําตอบไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ
ไมมีคะแนน
คําตอบไมถูกตองอื่นๆ (ไมแสดงวิธที ํา และ คําตอบไมถูกตอง) เชน
•
•

คํานวณหาความยาวเสนรอบรูปแทนพื้นที่ เชน 16,000 กม.ไดจากความยาวรอบรูปแผนทีค่ ือ 16 ครั้ง ของระยะ 1,000 กม.
16,000 กม.

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : การวัด
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
23.30
เกาหลี
15.20
จีน-ฮองกง
26.70
ไทย
2.82
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สูงขึ้น
เยาวชนสูงขึน้
ในป พ.ศ.2541 ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนชายและหญิงในประเทศเนเธอรแลนดแสดงไดดังกราฟตอไปนี้
ความสูง (ซม.)
190
ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนชาย ป พ.ศ. 2541

180
ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิง ป พ.ศ. 2541

170
160
150
140
130
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อายุ (ป)

คําถามที่ 1: สูงขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึงป พ.ศ. 2541 ความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิงอายุ 20 ป เพิ่มขึน้ 2.3
เซนติเมตรเปน 170.6 เซนติเมตร อยากทราบวาความสูงเฉลี่ยของเยาวชนหญิงอายุ 20 ป เมื่อ
ป พ.ศ. 2523 เปนเทาไร
คําตอบ: …………………………………………. เซนติเมตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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คําตอบถูก
ตอบ 168.3 เซนติเมตร (หนวยใหมาแลว)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
46.55
เกาหลี
81.94
จีน-ฮองกง
72.98
จีน-มาเกา
68.75
ไทย
26.06

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2: สูงขึ้น
จากกราฟ โดยเฉลี่ยเยาวชนหญิงอายุเทาไรจึงจะมีความสูงมากกวาเยาวชนชายในวัยเดียวกัน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
บอกชวงอายุจาก 11 – 13 ป ไดถกู ตอง เชน
•
•
•

ระหวางอายุ 11 และ 13 ป
จากอายุ 11 ถึง 13 ป โดยเฉลี่ยเด็กหญิงสูงกวา
เด็กชาย
11 – 13

หรือ บอกวาเด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุ 11 และ 12 ป
(ถือวาเปนคําตอบที่ถูกตองตามภาษาสามัญ เพราะ
หมายความถึงชวงอายุ จาก 11 – 13 ป)
• เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุ 11 และ 12 ป
• อายุ 11 และ 12 ป

ไดคะแนนบางสวน

ไมมีคะแนน

คําตอบที่เปนเซ็ทยอย (subset) ของ (11, 12, 13) ไมอยู
ในสวนที่ไดคําตอบถูก เชน

คําตอบอื่นๆ เชน

•
•
•
•
•

12 ถึง 13
12
13
11
11.2 ถึง 12.8

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

• ป พ.ศ. 2541
• เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย เมื่ออายุมากกวา 13 ป
• เด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย จากอายุ 10 ถึง 11 ป

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
62.71
เกาหลี
71.16
จีน-ฮองกง
75.46
จีน-มาเกา
70.89
ไทย
42.20

คําถามที่ 3: สูงขึ้น
จงอธิบายวาลักษณะของกราฟเปนอยางไรที่แสดงวา อัตราการเพิ่มขึน้ ของการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย
ของเยาวชนหญิงลดลงหลังจากอายุ 12 ป
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร
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คะแนนเต็ม
คําตอบจะตองกลาวถึง “การเปลีย่ นแปลง” ของความชันของเสนกราฟความสูงเฉลี่ยของเด็กหญิง ซึง่ อาจบอกโดยตรง หรือ
บอกเปนนัยวากราฟมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อางถึงความชันที่ลดลงของเสนกราฟ จากอายุ 12 ปเปนตนไป โดยใชภาษาในชีวิตประจําวัน ไมใชภาษาคณิตศาสตร เชน
•
•
•
•
•

เสนกราฟไมพุงขึ้น แตจะยืดออกไปทางแนวนอน
เสนกราฟยืดออกไป
เสนกราฟจะแบนราบ หลังอายุ 12 ป
เสนกราฟของเด็กหญิงเริ่มเปนแนวราบ แตเสนกราฟของเด็กชายสูงขึ้น
เสนกราฟเบนออกทางแนวนอน และเสนกราฟของเด็กชายสูงขึ้นเรื่อยๆ

หรือ อางถึงความชันที่ลดลงของเสนกราฟจากอายุ 12 ปขึ้นไป โดยใชภาษาทางคณิตศาสตร
•
•
•

จะเห็นไดวาความชันลดลง
อัตราของการเปลีย่ นแปลงของกราฟลดลงหลังจาก 12 ปขึ้นไป
[นักเรียนหา มุมของเสนกราฟบนแกน X กอนและหลังอายุ 12 ป]

โดยปกติถามีคําวา “ความแตกตาง” หรือ “อัตราการเปลี่ยนแปลง” หรือ “ความชัน” ถือวาใชภาษาคณิตศาสตร
หรือ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจริงกอนอายุ 12 ป และหลังอายุ 12 ป (อาจเปรียบเทียบโดยออมก็ได)
•

จากอายุ 10 ถึง 12 ป มีการเจริญเติบโตประมาณ 15 ซม. แตจากอายุ 12 - 20 ป มีการเจริญเติบโตประมาณ 17 ซม.
เทานั้น
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยจาก 10 ถึง 12 มีประมาณ 7.5 ซม. ตอป แตจากอายุ 12 ถึง 20 ป จะมีประมาณ 2 ซม.
ตอป เทานั้น

•

ไมมีคะแนน
นักเรียนบอกวา ความสูงของเด็กหญิงลดต่ําลงกวาความสูงของเด็กชาย แตไมพูดถึงความชันของกราฟเด็กหญิง หรือ ไม
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของเด็กหญิงกอนและหลังอายุ 12 ป เชน
•

เสนกราฟของหญิงลดต่ําลงกวาเสนกราฟของชาย

ถานักเรียนบอกวากราฟของหญิงมีความชันลดลก็ควรใหถูกได ตางกับ บอกวาเสนกราฟของหญิงลดต่ํากวาเสนกราฟของชาย
เพราะคําถามนี้ไมตองดูการเปรียบเทียบของกราฟระหวางชายและหญิง จึงไมตองสนใจการอางอิงถึงการเปรียบเทียบนั้น ใหตัดสิน
จากคําตอบที่เหลือ
หรือ คําตอบอื่นๆ ทีไ่ มถูก เชน คําตอบที่ไมอางถึงลักษณะของกราฟ เพราะคําถามถามอยางชัดเจนวากราฟแสดงอยางไร
•
•
•

เด็กหญิงมีวุฒิภาวะเร็วกวา
เพราะวาเด็กหญิงเขาสูวัยรุนกอนเด็กชาย และมีการเจริญเติบโตเร็วกวา
เด็กหญิงไมคอยเจริญเติบโตมากนักหลังจากอายุ 12 ป [บอกวาการเจริญเติบโตของเด็กหญิงชาลงหลังจากอายุ 12 ป

แตไมไดอางถึงกราฟ]

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
87.90
เกาหลี
86.90
จีน-ฮองกง
82.00
ไทย
68.30

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

พิซซา

รานพิซซามีพิซซาถาดกลมใหเลือก 2 ขนาดที่ความหนาเทากัน ถาดเล็กมีเสนผาศูนยกลาง 30 cm
ราคา 30 เซด ถาดใหญเสนผาศูนยกลาง 40 cm ราคา 40 เซด

คําถามที่ 1: พิซซา
พิซซาขนาดใดทีค่ ุมกับเงินที่จายมากกวากัน แสดงเหตุผลของนักเรียน

คะแนนเต็ม
ใหเหตุผลทั่วไปวาพื้นที่ผิวของพิซซาเพิ่มขึ้นเร็วกวาราคาของพิซซาเพือ่ สรุปวาพิซซาถาดใหญคุมคากวา
•

เสนผาศูนยกลางของพิซซาเทากับราคา แตปริมาณของพิซซาที่ไดคํานวณไดจาก เสนผาศูนยกลาง2 ดังนั้นถาดใหญ
คุณจะไดพิซซามากกวาตอเซด

ไดคะแนนบางสวน
คํานวณพื้นที่และพื้นที่ตอเซดสําหรับพิซซาแตละขนาดเพื่อสรุปวาพิซซาถาดใหญคุมคากวา
•

พื้นที่ของพิซซาถาดเล็กเทากับ 0.25 x π x 30 x 30 = 225π พื้นที่ตอเซดเทากับ 23.6 cm2 พื้นที่ของพิซซาถาดใหญ
เทากับ 0.25 x π x 40 x 40 = 400π พื้นที่ตอเซดเทากับ 31.4 cm2 ดังนั้นพิซซาถาดใหญคุมคากวา

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ หรือคําตอบถูกที่ไมใหเหตุผล หรือตอบวา คุมคาเทากัน

หมายเหตุ: ขอสอบเรื่องนี้ตองการวัดความเขาใจของนักเรียนเรื่องพื้นที่ในการนําไปใช
เปรียบเทียบความคุมคาของเงินทีใ่ ช คําถามเหลานี้ไมเคยนํามาใชใน
การทดสอบจริง จึงไมมีขอมูลของทุกประเทศ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

25

รูปราง

คําถามที่ 1: รูปราง
รูปรางใดทีม่ ีพนื้ ที่มากที่สุด ใหนกั เรียนอธิบายเหตุผลดวย

คะแนนเต็ม
ตอบวารูป B โดยมีเหตุผลที่เปนไปไดสนับสนุน เชน
•
•
•
•

มันมีพื้นที่ใหญที่สุดเพราะรูปอื่นๆ สามารถเขาไปอยูภายในรูป B ได
B ไมมีรอยเวาซึ่งจะไปลดพื้นที่ สวน A และ C มีชองวาง
B เพราะมันเปนวงกลมเต็มวง และรูปอื่นคลายวงกลมแตมีสวนเล็กๆ ถูกเอาออกไป
B เพราะมันไมมีพื้นที่เปด

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ หรือตอบโดยไมมีเหตุผลที่เปนไปไดสนับสนุน
•
•
•

26

B เพราะมันมีพื้นที่ผิวมากที่สุด
วงกลม มันคอนขางเห็นไดชัด
B เพราะมันใหญกวา

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2: รูปราง
จงอธิบายวิธีการประมาณพื้นทีข่ องรูป C

คะแนนเต็ม
ใชวิธีที่เหมาะสม เชน
• วาดตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนรูป C และนับจํานวนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีรูป C ทับอยูมากกวาครึ่งครึ่งหนึ่งของชอง
• ตัดแขนที่ยื่นของรูป C ออกแลวเอามาจัดเรียงใหมในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นวัดดานของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
• สรางแบบจําลอง 3 มิติ ตามรูป C เติมน้ําใหเต็ม วัดปริมาณน้ําที่ใชและความลึกของน้ําในโมเดล นํามาคํานวณหา
พื้นที่จากขอมูล
ตัวอยางคําตอบ เชน
•
•
•

คุณสามารถเอารูปวงกลม สี่เหลี่ยม และรูปรางพื้นฐานอื่นจํานวนมากมาใสในรูป C จนไมมีชองวาง คํานวณพื้นที่ของรูป
ที่นํามาใสทุกรูปแลวนําไปบวกกัน
วาดรูป C ลงบนกระดาษกราฟ และนับจํานวนชองที่มันกินพื้นที่ทั้งหมด
วาดชองที่มีขนาดเทาๆ กันแลวนับจํานวนชอง ยิ่งใชชอ งขนาดเล็กยิ่งใหความแมนยํายิ่งขึ้น

(คําอธิบายของนักเรียนเปนแบบสัน้ ๆ แตเราจะยกประโยชนใหในเรื่องทักษะการเขียนของนักเรียน และดูเฉพาะวิธีการที่
นักเรียนตอบซึ่งถูกตอง)

•

ทําใหมันเปนโมเดล 3 มิติ แลวใสน้ําใหสูงขึ้นมา 1 cm แลววัดปริมาตรของน้ําที่ใชเติม

ไดคะแนนบางสวน
ใชวิธีอื่น เชน
• นักเรียนเสนอแนะใหหาพื้นที่ของวงกลม แลวลบดวยพื้นที่ของสวนที่ถกู ตัดออก อยางไรก็ตามนักเรียนไมไดกลาวถึงวิธี
หาพื้นที่ของสวนทีถ่ ูกตัดออก
• บวกพื้นที่ของแตละแขนของรูป C
ตัวอยางคําตอบ เชน
•
•
•
•
•
•
•

หาพื้นที่ของ B จากนั้นหาพื้นที่ของสวนที่ตัดออกแลวนํามาลบออกจากพื้นที่หลัก
เอารูปมาลบออกจากวงกลม
นําพื้นที่แตละสวนที่แยกกันมาบวกกัน เชน
ใชรูปรางแบบนั้นแลวเทของเหลวใสเขาไป
ใชกราฟ
มีพื้นที่เปนครึ่งหนึ่งของรูป B
คํานวณหาพื้นที่วาขา 1 ขาเปนกี่ตารางมิลลิเมตร แลวเอามาคูณดวย 8

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•

ใชเชือก วัดความยาวรอบรูป ยืดเชือกออกเปนรูปวงกลมแลวคํานวณหาพื้นที่โดยใชสูตร πr2 (คําอธิบายของนักเรียนไม
ถูกตอง)
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คําถามที่ 3: รูปราง
อธิบายวิธีการประมาณความยาวรอบรูปของรูป C

คะแนนเต็ม
ใชวิธีที่เหมาะสม เชน
•
•
•

วางเชือกไปบนเสนตามรูป C จากนั้นความยาวของเชือกที่ใช
ตัดตามรูปใหเปนเสนตรงใหมากที่สุดออกเปนชิ้นเล็กๆ แลวนํามาตอกันเปนเสนตรงแลววัดความยาวของเสน
วัดความยาวของแขนบางแขนเพื่อหาคาความยาวเฉลี่ยของแตละแขนจากนั้นคูณดวย 8 (จํานวนแขน) x 2

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•
•

วัดตามขอบดานนอก (คําอธิบายของนักเรียนไมไดบอกวิธีในการวัด บอกเพียงแต “วัด” ไมไดเสนอวิธีที่จะวัดรูปนั้น
อยางไร)
ยืดรูปออกมาเพือ่ ทําใหมันเปนวงกลม (แมวาอธิบายของนักเรียนจะบอกวิธีการแตเปนวิธีที่ผิด)

หมายเหตุ: ขอสอบเรื่องนี้ตองการใหนักเรียนเปรียบเทียบพื้นทีท่ ี่ไมเปนรูปทรง
เรขาคณิต คําถามเหลานี้ไมเคยนํามาใชในการทดสอบจริง จึงไมมี
ขอมูลของทุกประเทศ
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ความเร็วของรถแขง
กราฟตอไปนี้แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถแขงคันหนึ่ง ที่วงิ่ ในสนามแขงทางราบระยะทาง 3 กิโลเมตร
อัตราเร็วของรถแขงในระยะทาง 3 กม.
(รอบที่สอง)

อัตราเร็ว (กม./ชม.)

ระยะทางที่วงิ่ (กม.)

จุดปลอยรถ

คําถามที่ 1: รถแขง
ระยะทางโดยประมาณจากจุดปลอยรถจนถึงจุดเริ่มตนของสวนทีเ่ ปนทางตรงยาวที่สุด
สนามแขงเปนระยะทางเทาไร
1.
2.
3.
4.

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 2. 1.5 กิโลเมตร
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

0.5 กิโลเมตร
1.5 กิโลเมตร
2.3 กิโลเมตร
2.6 กิโลเมตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 2: รถแขง
อัตราเร็วที่ต่ําสุดในระยะที่สองของรถแขงคันนี้เกิดขึ้น ณ จุดไหน
1.
2.
3.
4.

ที่จุดเริ่มตน
ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 0.8
ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 1.3
ครึ่งรอบสนาม

ของ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
82.20
เกาหลี
75.50
จีน-ฮองกง
N/A
ไทย
34.60

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
90.20
เกาหลี
90.90
จีน-ฮองกง
89.50
ไทย
72.10

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
คะแนนเต็ม
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
ตอบ ขอ 3. ที่ประมาณกิโลเมตร
ที่ 1.3
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
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คําถามที่ 3: รถแขง
อัตราเร็วของรถแขงระหวางกิโลเมตรที่ 2.6 และกิโลเมตรที่ 2.8 เปนอยางไร
1.
2.
3.
4.

อัตราเร็วคงที่
อัตราเร็วเพิม่ ขึ้น
อัตราเร็วลดลง
ไมสามารถบอกอัตราเร็วไดจากกราฟ

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 2. อัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
87.90
เกาหลี
86.90
จีน-ฮองกง
82.00
ไทย
68.30

คําถามที่ 4: รถแขง
ภาพตอไปนี้ คือ ทางวิ่งของสนามแขงรถหาแบบดวยกัน
สนามแขงรถทีท่ าํ ใหรถมีอัตราเร็วสอดคลองกับกราฟขางตน สนามแขงควรจะมีลกั ษณะอยางไร

S

คะแนนเต็ม
ตอบ รูป B
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

B

S
A
S

C

S
D

S
E
S: จุดปลอยรถ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
53.90
เกาหลี
32.80
จีน-ฮองกง
36.40
ไทย
17.54
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สามเหลี่ยม

คําถามที่ 1: สามเหลี่ยม
จงเขียนวงกลมลอมรอบขอทีม่ รี ูปตรงกับคําอธิบายตอไปนี้
สามเหลี่ยม PQR เปนสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมมุ R เปนมุมฉาก สวนของเสนตรง RQ สั้นกวาสวนของ
เสนตรง PR จุด M เปนจุดกึ่งกลางของสวนของเสนตรง PQ และจุด N เปนจุดกึ่งกลางของสวน
ของเสนตรง QR จุด S อยูภายในสามเหลี่ยม สวนของเสนตรง MN ยาวกวาสวนของเสนตรง MS

1.

2.
P

Q
M

N

M
S

R

Q

S

P

3.

R

N

4.
P

R

M

S

Q

N
R

N

Q

S
M

P

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 4.
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

5.
R
S
N

P

M

Q

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
72.40
เกาหลี
63.10
จีน-ฮองกง
65.10
ไทย
47.20
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คดีปลน
นักขาวโทรทัศนแสดงกราฟตอไปนี้ และรายงานวา
“กราฟแสดงใหเห็นวาคดีปลนในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2541 มาก”

จํานวนคดีปลนตอป

520
2542

515
510

2541

505
ป พ.ศ.

คําถามที่ 1: คดีปลน
นักเรียนคิดวาคําพูดของนักขาวคนนี้ เปนการแปลความหมายกราฟอยางสมเหตุสมผลหรือไม
พรอมเขียนคําอธิบายสนับสนุนคําตอบของนักเรียน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

หมายเหตุ: การใชคํา “ไมใช” ในรหัสเหลานี้หมายรวมถึงขอความทัง้ หมดที่แสดงวา การแปลความหมายของกราฟ
ไมสมเหตุสมผล และใชคําวา “ใช” หมายรวมถึงขอความทั้งหมดทีแ่ สดงวา การแปลความของกราฟ
ไดสมเหตุสมผล โปรดประเมินวาคําตอบของนักเรียนนั้น แสดงวาตีความกราฟไดสมเหตุสมผลหรือไม
อยาดูเพียงคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” เปนเกณฑในการใหคะแนนเทานั้น

คะแนนเต็ม
ตอบวาไมใชหรือไมสมเหตุสมผล โดยใหความสําคัญตรงขอเท็จจริงที่วา มีกราฟที่แสดงใหเห็นไดเพียงสวนนอยเทานั้น เชน
•
•
•
•
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ไมสมเหตุสมผล ควรแสดงรูปกราฟทั้งหมดไวดวย
ขาพเจาไมคิดวา การแปลความหมายของกราฟจะสมเหตุสมผล เพราะถาแสดงกราฟไวทั้งหมดก็จะเห็นวามีคดีปลน
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น
ไมใช เพราะวาเขาแสดงกราฟเฉพาะสวนบนเทานั้น ถาดูกราฟทั้งหมดจากชวง 0 – 520 จะเห็นวาไมเพิ่มสูงขึ้นมากนัก
ไมใช เพราะถาดูจากกราฟดูเหมือนจะเพิม่ ขึ้นมาก แตถา ดูจากตัวเลข จะเห็นวาเพิ่มขึ้นไมมากนัก
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หรือ ตอบวาไมใชหรือไมสมเหตุสมผล โดยคําตอบมีคําแยงในเชิงของอัตราสวน หรือ รอยละที่เพิ่มขึ้น เชน
•
•
•
•

ไมใช, ไมสมเหตุสมผล คดีปลนเพิ่มขึ้น 10 คดี ถือวาไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่มี 500 คดี
ไมใช ไมสมเหตุสมผล เมื่อคิดเปนรอยละ มีการเพิม่ ขึ้นประมาณ 2% เทานั้น
ไมใช คดีปลนเพิ่มขึ้น 8 คดี หมายถึง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ซึ่งขาพเจาเห็นวาไมมากนัก
ไมใช ปนี้คดีปลนเพิ่มขึ้นเพียง 8 หรือ 9 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนคดี 507 คดีแลว ถือวาเพิ่มขึ้นไมมากนัก

หรือ บอกแนวโนมของขอมูลกอนที่จะตัดสินวา เพิ่มขึ้นมากหรือไมมาก เชน

• เราไมสามารถบอกไดวา การเพิ่มขึ้นนั้นมากหรือไม ถาในป พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 มีคดีปลนเทากันแลว
ก็อาจบอกไดวาคดีปลน ในป พ.ศ. 2542 เพิ่มมากขึน้
• ไมมีทางบอกไดวาการเพิ่มขึ้นมากขนาดไหน เพราะอยางนอยตองทราบคาการเปลี่ยนแปลง 2 คา จึงจะบอกไดวา
คาหนึ่งมาก และอีกคาหนึ่งนอย

ไดคะแนนบางสวน
ตอบวาไมใชหรือไมสมเหตุสมผล แตไมอธิบายในรายละเอียด

• ใหความสําคัญกับการเพิ่มของตัวเลขของจํานวนคดีปลนเทานั้น แตไมเปรียบเทียบกับคดีทั้งหมด
• ไมสมเหตุสมผล คดีปลนมีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ครั้ง คําวา “มาก” ไมไดอธิบายวาเปนจํานวนเทาไร จํานวนคดีปลนที่
เพิ่มขึ้นมีประมาณ 10 ครั้ง จึงไมคิดวาเพิ่มขึ้นมาก
• การเพิ่มจากจํานวน 508 เปน 515 เปนการเพิ่มที่ไมมาก
• ไมใช, เพราะการเพิ่มจํานวน 8 หรือ 9 นั้น ไมใชจํานวนมาก
• ก็คิดวาเพิ่มขึ้นจาก 507 เปน 515 มีการเพิ่มขึ้น แตไมมาก

หมายเหตุ: มาตราสวนบนกราฟไมชัดเจน ใหถือวามีจํานวนคดีปลนเพิ่มขึ้น 5 – 15 คดี

หรือ ตอบวาไมใชหรือไมสมเหตุสมผล พรอมทั้งใหวิธีการคิดที่ถูกตอง แตมีการคิดคํานวณผิดพลาดบาง
• วิธีการและขอสรุปถูกตอง แตคํานวณคารอยละได 0.03%

ไมมีคะแนน
ตอบวาไมใช โดยใหคําอธิบายไมเพียงพอหรือไมถูกตอง เชน

• ไมใช ขาพเจาไมเห็นดวย
• ผูรายงานไมควรใชคําวา “มาก”
• ไมใช ไมสมเหตุสมผล ผูรายงานมักสรางภาพเกินความเปนจริงเสมอ

หรือ ตอบวาใช เนนที่ลักษณะของกราฟและบอกวามีคดีปลนเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เชน
• ใช กราฟมีความสูงเปนสองเทา
• ใช จํานวนคดีปลนเพิ่มขึ้นเกือบเปนสองเทา

หรือ ตอบวาใช ไมมีคาํ อธิบายหรือคําอธิบายเปนอยางอืน่ หรือคําตอบอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ในชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
29.06
เกาหลี
28.00
จีน-ฮองกง
39.70
จีน-มาเกา
27.35
ไทย
11.15
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การหยุดรถ
ระยะทางโดยประมาณสําหรับใชในการหยุดรถยนตเปนผลรวมของ
 ระยะที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผูขับเริ่มเหยียบเบรค (ระยะจากเวลาในการตอบสนอง)
 ระยะที่เกิดขึ้นในขณะที่เหยียบเบรค (ระยะในการเบรค)
แผนภาพรูป “กนหอย” ดานลางแสดงระยะตามทฤษฎีที่ใชในการหยุดรถยนตจากการเบรคในสภาวะปกติ
(คนขับรถมีความตื่นตัว เบรคและยางรถยนตอยูในสภาพที่สมบูรณ ถนนแหงและมีผิวเรียบ) และระยะที่ใช
ในการหยุดรถยนตขึ้นอยูกับความเร็วของรถ
ระยะทางในการหยุดรถ
เวลาที่ใชในการหยุดรถ

ระยะที่เกิดขึ้นในชวงการเบรค

175.4
ระยะที่เกิดขึ้นจากเวลาในการ
ตอบสนองของคนขับ

152.2

135.6
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คําถามที่ 1: การเบรค
ถารถยนตขบั มาดวยความเร็ว 110 กม./ชม. ระยะที่เกิดขึ้นจากเวลาในการตอบสนอง
ของคนขับจะเปนเทาใด
คะแนนเต็ม
ตอบ 22.9 เมตร (ไมจําเปนตองใสหนวย)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

คําถามที่ 2: การเบรค
ถารถยนตขับมาดวยความเร็ว 110 กม./ชม. ระยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดกอนที่รถจะหยุดเปนเทาใด
คําตอบถูก
ตอบ 101 เมตร (ไมจําเปนตองใสหนวย)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

คําถามที่ 3: การเบรค
ถารถยนตขบั มาดวยความเร็ว 110 กม./ชม. ในการหยุดรถยนตจนนิ่งสนิทจะใชเวลานานเทาใด
คะแนนเต็ม
ตอบ 5.84 วินาที (ไมจําเปนตองใสหนวย)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

คําถามที่ 4: การเบรค
ถารถยนตขบั มาดวยความเร็ว 110 กม./ชม. ระยะที่เกิดขึ้นในชวงการเบรคเปนเทาใด
คะแนนเต็ม
ตอบ 78.1 เมตร (ไมจําเปนตองใสหนวย)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

หมายเหตุ: ขอสอบเรื่องนี้ตองการวัดความสามารถของนักเรียนในการอานขอมูล
จากแผนภาพ คําถามเหลานี้ไมเคยนํามาใชในการทดสอบจริง จึงไมมี
ขอมูลของทุกประเทศ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร
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ชางไม
ชางไมมีกระดานยาว 32 เมตร และตองการใชไมนี้ลอมกรอบสวนหยอม เขามีแบบสวนหยอมที่คิดไว 4 แบบ ดังนี้

แบบ 1

แบบ 2
6 เมตร

6 เมตร

10 เมตร

10 เมตร
แบบ 3

แบบ 4
6 เมตร

6 เมตร

10 เมตร

10 เมตร

คําถามที่ 1: ชางไม
จงเขียนวงกลมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” เพื่อบอกวาสวนหยอมแตละแบบสามารถลอมกรอบดวย
ไมกระดาน 32 เมตรนี้ไดใชหรือไม
แบบสวนหยอม
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4

ตามแบบนี้สามารถลอมกรอบสวนหยอม
ดวยไม 32เมตร ได ใชหรือไม
ใช / ไมใช
คะแนนเต็ม
ใช / ไมใช
ตอบถูกทั้ง 4 ขอ: ใช ไมไช ใช ใช ตามลําดับ
ใช / ไมใช
ตอบถูกบางสวน
ตอบถูก 3 ขอ
ใช / ไมใช
ไมมีคะแนน
ตอบถูก 2 ขอหรือนอยกวา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

36

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
37.81
เกาหลี
35.12
จีน-ฮองกง
39.92
จีน-มาเกา
32.72
ไทย
12.88
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ลานบาน

คําถามที่ 1: ลานบาน
นิคตองการปูพนื้ บริเวณลานบานรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 3.00 เมตร ยาว 5.25 เมตร เขาตองใชอิฐ
81 กอนตอตารางเมตร จงคํานวณหาจํานวนอิฐทั้งหมดทีน่ ิคตองใชในการปูลานบาน

คะแนนเต็ม
ตอบ 1275 1276 หรือ 1275.75 (ไมจําเปนตองใสหนวย) เชน
• 5.25 x 3 = 15.75 x 81 = 1276

ไดคะแนนบางสวน
ตอบ 15.75 (ไมจําเปนตองใสหนวย) หรือ
1215 กอน สําหรับ 5 เมตร x 3 เมตร
(ใหคะแนนกับนักเรียนที่คํานวณจํานวนอิฐดวยตัวเลขตารางเมตรที่เปนจํานวนเต็ม แตไมใหคะแนนถาใชเปนตัวเลขเศษสวน)

หรือ คํานวนพื้นที่ผิดแตคูณดวย 81 ไดถูกตอง
หรือปดเศษของพืน้ ที่แลวคูณดวย 81 ไดถูกตอง เชน
•
•
•
•

5.25 x 3 = 15.75
15.75 x 81 = 9000
81 x 15 = 1215 ,1215 + 21 = 1236
5.25 x 3 = 15.75 m2 ดังนั้น 15.75 x 1275.75 = 1376 กอน (ในสวนแรกนักเรียนทําไดถูกตองแตสวนที่2 ผิด

ใหคะแนนในสวนแรก สวนที่ 2 ไมนํามาคิด ดังนั้นจึงไดคะแนนบางสวน)

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
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ความเขมขนของยา
คนไขหญิงไดรับยาเพนิซิลินฉีดเขารางกาย รางกายของเธอคอยๆ สลายตัวยาและดูดซึมตัวยา
หลังจากฉีดยาไปแลวหนึ่งชั่วโมง พบวา 60% ของตัวยายังไมถูกรางกายดูดซึมไปใช ยังคงเหลือ
อยูในเลือด
กระบวนการนี้ดําเนินไปอยางตอเนื่อง เมื่อเวลาผานไปแตละชั่วโมงจะมีตัวยา 60% ของปริมาณที่
มีในตอนตนชั่วโมงเหลืออยู
สมมติวา คนไขนี้ไดรับยาเพนิซิลินปริมาณ 300 มิลลิกรัม เมื่อเวลาแปดโมงเชา

คําถามที่ 1: ความเขมขนของยา
จงเติมขอมูลลงในตารางตอไปนี้เพื่อแสดงปริมาณของตัวยาเพนิซิลินที่ยังไมถูกรางกายดูดซึมไปใช
และยังคงเหลืออยูในเลือดผูปวย ในชวงเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง ระหวาง 8.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ เวลา
เพนิซิลิน (mg)

8:00 น.
300

9:00 น.

10:00 น.

11:00 น.

คะแนนเต็ม
เติมคําตอบในตารางถูกตองทัง้ สามชอง
ณ เวลา

8:00 น.

9:00 น.

10:00 น.

เพนิซิลิน (mg)

300

180

108

ไดคะแนนบางสวน

ไมมีคะแนน

เติมคําตอบถูกเพียงหนึ่งหรือสองชอง

คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : วิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : การสรางคําตอบอิสระ
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11:00 น.
64.8
หรือ 65

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
ไมมีขอมูล
เกาหลี
ไมมขี อมูล
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
19.20
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เขาทรายตองกินยาปริมาณ 80 mg เพื่อควบคุมความดันโลหิต กราฟตอไปนี้แสดงปริมาณของตัวยาเมื่อเริ่มตนกิน
และปริมาณของตัวยาที่ยงั คงทํางานอยูในระบบเลือดของเขาทราย หลังจากหนึ่งวัน สองวัน สามวัน และสี่วัน

80

ปริมาณของตัวยา (mg)

60

40
20

0

0

1

2

3

4

5

เวลา (วัน) หลังจากกินยา

คําถามที่ 2: ความเขมขนของยา
ปริมาณของตัวยาที่ยังคงทํางานอยูในเลือดของเขาทราย เปนเทาใดในตอนทายของวันแรก
1.

6 mg

2. 12 mg
3. 26 mg
4. 32 mg

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : วิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 4. 32 mg
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
ไมมีขอมูล
เกาหลี
ไมมขี อมูล
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
54.00
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คําถามที่ 3: ความเขมขนของยา
จากกราฟในขอที่แลวจะเห็นวาในแตละวัน ปริมาณของตัวยาที่ยังคงทํางานอยูในเลือดของเขาทรายในวันกอนจะมี
สัดสวนประมาณเทากันทุกวัน
เมื่อผานไปแตละวัน ปริมาณยาทีย่ ังคงทํางานอยูใ นเลือดของเขาทรายในวันกอนทีผ่ านมา ประมาณเทากับ
ขอใดตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

20%
30%
40%
80%

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : วิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

40

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 3. 40%
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
18.78

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ตัวตอ
พจมานชอบเลนตัวตอจากลูกบาศกเล็กๆ ดังรูป
พจมานมีลูกบาศกเล็กๆ อยางนี้มากมาย เธอใชกาวตอลูกบาศกเล็กๆ เขาดวยกันเปนทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากแบบตางๆ
ครั้งแรกพจมานตอลูกบาศกเล็กๆ แปดอัน เขาดวยกัน ไดดังรูป ก

ลูกบาศกเล็ก

จากนั้นพจมานตอลูกบาศกเล็กๆ เขาดวยกันเปนทรงสี่เหลี่ยมตัน ดังรูป ข และ รูป ค

รูป ก

รูป ข

คําถามที่ 1: ตัวตอ
รูป ข พจมานตองใชลูกบาศกเล็กๆ ทั้งหมดกี่อนั
คําตอบ: ………….อัน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

รูป ค

คะแนนเต็ม
ตอบ 12 อัน
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
ไมมีขอมูล
เกาหลี
ไมมขี อมูล
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
74.80
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คําถามที่ 2 : ตัวตอ
พจมานใชลูกบาศกเล็กๆ ทั้งหมดกี่อัน เพือ่ ตอเปนทรงสี่เหลี่ยมตัน รูป ค
คําตอบ: ............................................................อัน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

คะแนนเต็ม
ตอบ 27 อัน
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ไมมีขอมูล
ญี่ปุน
ไมมขี อมูล
เกาหลี
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
71.20

คําถามที่ 3: ตัวตอ
พจมานคิดไดวา ตาม รูป ค นั้น เธอใชลูกบาศกเล็กๆ ไปมากเกินความจําเปน
แทนที่จะตอเปนทรงตัน เธอปลอยใหขา งในกลวงได
พจมานจะตองใชลูกบาศกเล็กๆ อยางนอยที่สุดกีอ่ ัน เพื่อตอเปนทรงสี่เหลี่ยม
ตาม รูป ค แตขา งในกลวง
คําตอบ: ........................................................... อัน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ
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คะแนนเต็ม
ตอบ 26 อัน
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
ไมมีขอมูล
เกาหลี
ไมมขี อมูล
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
16.20
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คําถามที่ 4: ตัวตอ
พจมานตองการตอทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ดูเหมือนทรงตัน โดยใหมีความยาว 6 ลูกบาศกเล็ก
กวาง 5 ลูกบาศกเล็ก และสูง 4 ลูกบาศกเล็ก โดยตองการใชลูกบาศกเล็กๆ ใหนอ ยที่สุดเทาที่จะ
นอยได และจะปลอยใหขา งในกลวงใหมากที่สุด
พจมานจะตองใชลูกบาศกเล็กๆ อยางนอยที่สุด กี่อัน
คะแนนเต็ม
ตอบ 96 อัน
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

คําตอบ: ............................................................อัน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : เรขาคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
ไมมีขอมูล
เกาหลี
ไมมขี อมูล
จีน-ฮองกง ไมมขี อมูล
ไทย
5.60
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คุยผานอินเตอรเน็ต
มารค (อยูที่เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย) และฮานส (อยูที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน) ติดตอกันโดย
“คุย” (chat) ทางอินเตอรเน็ต เขาตองใชอินเตอรเน็ตในเวลาเดียวกันจึงสามารถ “คุย” กันได
มารค ดูแผนภาพเวลาของโลก เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการ “คุย” กันทางอินเตอรเน็ต และพบวา

กรีนิช เวลาเที่ยงคืน

เบอรลิน เวลาตี 1

ซิดนียเวลา 10 โมงเชา

คําถามที่ 1: คุยผานอินเตอรเน็ต
เวลา 1 ทุม ที่ซดิ นีย ตรงกับเวลาอะไรที่เบอรลิน
คําตอบ: .................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ
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คะแนนเต็ม
ตอบ 10 โมงเชา หรือ 10 นาฬิกา
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
61.41
เกาหลี
61.53
จีน-ฮองกง
47.24
จีน-มาเกา
39.28
ไทย
37.10

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2: คุยผานอินเตอรเน็ต
มารค และฮานสไมสามารถคุยกันระหวาง 9 โมงเชา ถึงบาย 4 โมงครึ่ง ในเวลาทองถิ่นของแตละคน
เนื่องจากพวกเขาตองไปโรงเรียน เชนเดียวกันกับในชวง 5 ทุม ถึง 7 โมงเชาในเวลาทองถิน่ ของเขา
ก็คุยไมไดเชนเดียวกัน เพราะกําลังหลับอยู
จงเขียนเวลาทองถิ่นลงในตารางที่มารคและฮานส “คุย” กันได

สถานที่

เวลา

ซิดนีย
เบอรลิน

คะแนนเต็ม
คําตอบบอกเวลา หรือชวงเวลาใดก็ไดที่แตกตางกัน 9 ชั่วโมง และเลือกจากชวงเวลาเหลานี้
ซิดนีย 16.30 น. – 18.00 น., เบอรลิน 7.30 น. – 9.00 น.
หรือ
ซิดนีย 7.00 น. – 8.00 น., เบอรลิน 22.00 น. – 23.00 น. เชน
• ซิดนีย 17.00 น., เบอรลิน 8.00 น.

หมายเหตุ: ถาตอบเปนชวงเวลา ชวงเวลานั้นตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ถาไมกําหนดวาเปนเวลาเชาหรือบายก็ใหถือวา
เวลาที่ใหถูกตอง ถาตอบชวงเวลาไดถูกตอง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมถึงตอบเวลาในที่หนึ่งที่ใดถูก แตเวลาอีกที่หนึ่งที่ตรงกันไมถูก เชน
• ซิดนีย 8.00 น., เบอรลิน 22.00 น.

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
33.00
เกาหลี
28.89
จีน-ฮองกง
27.44
จีน-มาเกา
16.95
ไทย
8.41
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อัตราแลกเปลี่ยน
เหมยหลิงอยูในประเทศสิงคโปรกําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปอัฟริกาใตเปนเวลา 3 เดือน ในฐานะนักเรียน
โครงการแลกเปลีย่ น เธอตองแลกเงินดอลลารสิงคโปร (SGD) เปนเงินแรนด อัฟริกาใต (ZAR)

คําถามที่ 1: อัตราแลกเปลี่ยน
เหมยหลิงพบวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางดอลลารสิงคโปรและแรนดอฟั ริกาใตคอื
1 SGD = 4.2 ZAR
เหมยหลิงตองการแลกเงิน 3000 ดอลลารสิงคโปรเปนแรนดอฟั ริกาใตตามอัตรานี้
เหมยหลิงจะแลกเปนเงินแรนดอฟั ริกาใตไดเทาใด
คําตอบ: .................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ชุมชนทองถิ่น
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

คะแนนเต็ม
ตอบ 12,600 ZAR (ไมใสหนวยก็ได)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
79.08
เกาหลี
80.95
จีน-ฮองกง
89.13
จีน-มาเกา
92.62
ไทย
59.91

คําถามที่ 2 : อัตราแลกเปลี่ยน
3 เดือนตอมา เหมยหลิงกลับมาสิงคโปรเหลือเงิน 3,900 ZAR จึงแลกเงินกลับเปนดอลลารสิงคโปร
แตอัตราแลกเปลี่ยน คือ
1 SGD = 4.0 ZAR
อยากทราบวา เหมยหลิงจะแลกเปนเงินดอลลารสิงคโปรไดเทาไร
คําตอบ: .................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ชุมชนทองถิ่น
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ
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คะแนนเต็ม
ตอบ 975 SGD (ไมใสหนวยก็ได)
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
73.96
เกาหลี
71.95
จีน-ฮองกง
88.04
จีน-มาเกา
88.89
ไทย
50.33

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถาม 3 : อัตราแลกเปลี่ยน
ในชวงเวลา 3 เดือน อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนจาก 4.2 เปน 4.0 ZAR ตอ SGD
เหมยหลิงพอใจหรือไมที่อัตราแลกเปลี่ยนในตอนนี้เปลี่ยนเปน 4.0 ZAR แทน 4.2 ZAR เมื่อเธอแลก
เงินอัฟริกาใตกลับคืนเปนดอลลารสิงคโปร จงใหคําอธิบายสนับสนุนคําตอบดวย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
ตอบวา“พอใจ” พรอมคําอธิบายที่ชัดเจนเพียงพอ เชน
•
•

พอใจ เพราะวาเมื่ออัตราแลกเปลีย่ นเงินแรนดอัฟริกาใตตอ 1 ดอลลารสิงคโปรลดลง เหมยหลิงจะไดเงินดอลลาร
สิงคโปรเพิ่มมากขึ้น
พอใจถาอัตราแลกเปลี่ยน 4.2 ZAR ตอ1 ดอลลารสงิ คโปร จะทําใหแลกเงินไดเพียง 929 ZAR

[หมายเหตุ: นักเรียนอาจจะเขียน ZAR แทน SGD แตการคํานวณ และการเปรียบเทียบทําไดถูกตอง จึงไมให
ความสําคัญกับหนวยที่ผิด]
•
•
•
•

พอใจ เพราะวาจากเดิมมี 4.2 ZAR นําไปแลกได1 SGD แตขณะนี้ใชเงินเพียง 4.0 ZAR ก็สามารถแลกได1 SGD
พอใจ เพราะเธอใชเงินอัฟริกาแลกนอยลงไป 0.2 ZAR ตอเงิน 1 SGD
พอใจ เพราะเมื่อทานนํา 4.2 ไปเปนตัวหารจํานวนเงินที่มี จะไดผลลัพธนอยกวานํา 4 ไปหารเปนตัวหาร
พอใจ เพราะถาอัตราแลกเปลี่ยนไมลดลง เธอจะไดรับเงินดอลลารสิงคโปรนอยลงไปอีกประมาณ 50 เหรียญ

ไมมีคะแนน
ตอบวา“พอใจ” แตไมมีคําอธิบาย หรือคําอธิบายไมเพียงพอ
•
•
•

พอใจ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงทําใหไดเงินมากขึ้น
พอใจ เหมยหลิงชอบ เพราะถาคาเงิน ZAR ลดลง แลวเธอจะไดเงิน SGD มากขึ้น
พอใจ เหมยหลิงพอใจ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ชุมชนทองถิ่น
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
42.91
เกาหลี
39.63
จีน-ฮองกง
52.75
จีน-มาเกา
53.42
ไทย
17.52
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เวลาในการตอบสนอง
ในการวิ่งอยางเต็มกําลังครั้งหนึง่ ‘เวลาในการตอบสนอง’ คือชวงเวลาตั้งแตเริ่มยิงปนจนถึงเวลา
ที่นักกีฬาออกจากจุดเริ่มตน และ ‘เวลารวมสุดทาย’
คือผลรวมของเวลาการตอบสนองและเวลาวิ่ง
ตารางตอไปนี้แสดงเวลาในการตอบสนองและเวลารวมสุดทายของนักวิ่ง 8 คนในการแขงขันวิ่ง
100 เมตร
ลูว งิ่ ที่
1
2
3
4

เวลาในการตอบสนอง (วินาที)
0.147
0.136
0.197
0.180

เวลารวมสุดทาย (วินาที)
10.09
9.99
9.87
ไมจบการแขงขัน

5
6
7
8

0.210
0.216
0.174
0.193

10.17
10.04
10.08
10.13

คําถามที่ 1: เวลาในการตอบสนอง
จงหาผูที่ไดเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากการแขงขันครั้งนี้ จงเติมคําตอบลงในตาราง
วาลูวิ่งใดไดเหรียญรางวัลพรอมทั้งเวลาในการตอบสนอง และเวลารวมสุดทาย
เหรียญ
ทอง

ลูวิ่งที่

เวลาในการตอบสนอง (วินาที)

เวลารวมสุดทาย (วินาที)

เงิน
ทองแดง

คะแนนเต็ม
เหรียญ
ทอง
เงิน
ทองแดง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลูว งิ่ ที่
3
2
6

เวลาในการตอบสนอง (วินาที) เวลารวมสุดทาย (วินาที)
0.197
9.87
0.136
9.99
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
0.216
10.04

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.25

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ชุมชนทองถิ่น
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ทุกวันนี้ไมมีคนใดสามารถทําเวลาการตอบสนองไดนอยกวา 0.110 วินาที
ถาการบันทึกเวลาในการตอบสนองของนักวิ่งนอยกวา 0.110 วินาทีแลว
ตองมีการพิจารณาวามีขอผิดพลาดของการเริ่มวิ่งเกิดขึ้น เพราะนักวิ่งอาจจะ
ออกวิ่งจากจุดเริ่มตนกอนไดยินเสียงปน

คําถามที่ 2: เวลาในการตอบสนอง
ถาผูไดเหรียญทองแดงทําเวลาในการตอบสนองไดเร็วขึ้น เขาจะมีโอกาสทีจ่ ะไดเหรียญเงินหรือไม
ใหคําอธิบายสนับสนุนคําตอบ

คะแนนเต็ม
คําตอบที่บอกวามีโอกาสพรอมใหเหตุผลที่เพียงพอ
•
•
•

มีโอกาส ถาเวลาในการตอบสนองของเขาเร็วขึ้น 0.05 วินาที เขาจะทําเวลาเทากับผูชนะลําดับที่ 2
มีโอกาส เขามีโอกาสที่จะไดเหรียญเงินถาเวลาในการตอบสนองของเขาเทากับ หรือนอยกวา 0.166 วินาที
มีโอกาส เมื่อรวมกับเวลาการตอบสนองที่เร็วที่สุด เขานาจะทําเวลารวมได 9.93 ซึ่งเพียงพอ
ที่จะไดเหรียญเงิน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบที่วา มีโอกาสแตไมมคี ําอธิบายที่เพียงพอ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
11.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การสงออก
กราฟตอไปนี้แสดงขอมูลการสงออกของประเทศเซดแลนด ซึ่งเปนประเทศที่ใชเงินสกุลเซดเปนเงินตราของประเทศ

มูลคารวมของการสงออกรายปของประเทศ
เซดแลนดในหนวยลานเซด ระหวางป 1996 - 2000

การจําแนกชนิดของการสงออกของ
เซดแลนด ในป 2000

42.6

45
37.9

40

ผาฝาย
26%

35
30
25.4

27.1

อื่นๆ
21%

25
20.4
20

ขนสัตว
5%
ยาสูบ
7%

15
10
5
0
1996

1997

1998

1999

2000

เนื้อสัตว
14%
น้ําผลไม
9%

ป

ขาว
13%

ชา
5%

คําถามที่ 1: การสงออก
ในป 1998 มูลคารวมการสงออกของประเทศเซดแลนดเปนเงินเทาไร (หนวยเปนลานเซด)
คําตอบ: .................................................................

คะแนนเต็ม

ไมมีคะแนน

27.1 ลานเซด หรือ 27 100 000 เซด หรือ 27.1 (ไมตองใสหนวย)
และยอมรับคําตอบที่ปดเศษแลวเปน 27

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ชุมชนในทองถิ่น
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
64.65
เกาหลี
64.65
จีน-ฮองกง
78.27
จีน-มาเกา
82.43
ไทย
77.84

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2 : การสงออก
มูลคารวมการสงออกน้ําผลไมจากประเทศเซดแลนดในป 2000 เปนเทาไร
1.
2.
3.
4.
5.

1.8 ลานเซด
2.3 ลานเซด
2.4 ลานเซด
3.4 ลานเซด
3.8 ลานเซด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ชุมชนในทองถิ่น
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 5. 3.8 ลานเซต
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
54.93
เกาหลี
54.47
จีน-ฮองกง
68.93
จีน-มาเกา
62.98
ไทย
31.48
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ถังน้ํา

1.0 ม.

ถังน้ําใบหนึ่งมีรูปรางและขนาดดังแสดงในแผนผัง

1.5 ม.

เริ่มตนจากถังเปลา แลวเติมน้ําดวยอัตรา 1 ลิตรตอวินาที
คําถามที่ 1: ถังน้ํา

1.5 ม.

กราฟใดตอไปนี้ แสดงการเปลี่ยนแปลงความสูงของผิวน้ําตามเวลาที่ผานไป

ถังน้ํา
ความสูง

1.

ความสูง

2.

4.

เวลา

เวลา

เวลา
ความสูง

ความสูง

3.

ความสูง

5.
คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 2.
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

เวลา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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เวลา
ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.25

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ลูกอมสีตางๆ
แมใหเรวัตหยิบลูกอมหนึ่งลูกจากถุง โดยเขามองไมเห็นลูกอม จํานวนของลูกอมแตละสีที่อยูในถุง
แสดงในกราฟตอไปนี้

8
คําถามที่ 1 : ลูกอมสีตางๆ
จงหาความนาจะเปนที่เรวัตจะหยิบไดลูกอมสีแดง
1.
2.
3.
4.

10%
20%
25%
50%

6
4
2
น้ําตาล

มวง

ชมพู

น้ําเงิน

เขียว

เหลือง

สม

แดง

0

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 2. 20%
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : ความนาจะเปน
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
63.99
เกาหลี
72.82
จีน-ฮองกง
71.60
จีน-มาเกา
56.32
ไทย
24.92
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แบบทดสอบวิทยาศาสตร
ครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนของเหมย หลิง ไดทดสอบวิทยาศาสตรโดยมีคําตอบถูกชุดละ 100 คะแนน
เหมย หลิง ไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวิทยาศาสตรสี่ชุดแรก เทากับ 60 คะแนน สวนชุดที่หา
เธอทําได 80 คะแนน

คําถามที่ 1: แบบทดสอบวิทยาศาสตร
คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวิทยาศาสตรทั้งหาชุดของ เหมย หลิง เทากับเทาใด
คาเฉลี่ย: ................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ
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คะแนนเต็ม
ตอบ 64
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
62.62
เกาหลี
66.78
จีน-ฮองกง
75.49
จีน-มาเกา
69.39
ไทย
16.79

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

งานวัด
รานเลนเกมรานหนึ่งในงานวัด การเลนเกมนี้เริ่มดวยหมุนวงลอ ถาวงลอหยุดที่เลขคู ผูเลนจะไดหยิบ
ลูกหินในถุง วงลอและลูกหินที่อยูในถุง แสดงในรูปขางลางนี้

1

4
10

2
6

8

คําถามที่ 1: งานวัด
ผูเลนจะไดรับรางวัลเมื่อเขาหยิบไดลูกหินสีดํา สมพรเลนเกม 1 ครั้ง
ความเปนไปไดทสี่ มพรจะไดรับรางวัลเปนอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

เปนไปไมไดที่จะไดรับรางวัล
เปนไปไดนอยมากที่จะไดรับรางวัล
จะไดรับรางวัลประมาณ 50%
เปนไปไดมากที่จะไดรับรางวัล
ไดรับรางวัลแนนอน

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : ความนาจะเปน
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 2. เปนไปไดนอยมากที่จะไดรับรางวัล
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
47.12

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ชิงชา

คําถามที่ 1: ชิงชา
เมธีกําลังนั่งบนชิงชา เขาเริ่มแกวงชิงชา พยายามแกวงใหสูงที่สดุ เทาที่จะสูงได
แผนผังรูปใดแทนความสูงของเทาเหนือพืน้ ดิน ในขณะที่เขาแกวงชิงชา ไดดีที่สดุ

1.

ความสูงเปนฟุต

เวลา

2.

ความสูงเปนฟุต

เวลา

3.

ความสูงเปนฟุต

เวลา

4.

ความสูงเปนฟุต

เวลา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงลความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
ไทย

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 1.
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
37.43

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ความสูงของนักเรียน

วันหนึ่งในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตรชั้นหนึ่ง มีการวัดสวนสูงของนักเรียนทุกคน พบวาความสูงเฉลี่ยของ
นักเรียนชายเทากับ 160 cm และความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเทากับ150 cm นักเรียนที่สูงที่สุด
คือ อารียา ความสูงของเธอเทากับ 180 cm สวนดิเรกเตี้ยที่สุด ความสูงของเขาเทากับ 130 cm
ในวันนั้นมีนักเรียนที่ขาดเรียนสองคน แตทั้งสองไดมาเรียนในวันรุงขึ้น จึงมีการวัดสวนสูง และได
คํานวณหาคาความสูงเฉลี่ยใหม ผลปรากฏวาคาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชาย และคาความสูง
เฉลี่ยของนักเรียนหญิงไมเปลี่ยนแปลง

คําถามที่ 1: ความสูงของนักเรียน
ขอใดตอไปนี้เปนการลงขอสรุปจากสาระขางตน
จงวงเขียนวงกลมรอบลอมคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอ
ขอสรุป

ขอสรุปนี้
ใชหรือไมใช

นักเรียนทั้งคูเปนหญิง

ใช / ไมใช

นักเรียนคนหนึ่งเปนชาย และอีกคนเปนหญิง

ใช / ไมใช

นักเรียนทั้งสองมีความสูงเทากัน

ใช / ไมใช

คาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดไมเปลี่ยนแปลง

ใช / ไมใช

ดิเรก ยังคงเปนนักเรียนทีม่ ีความสูงนอยสุด

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

คะแนนเต็ม
ตอบ “ไมใช” ทุกขอสรุป
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

% ตอบถูก
20.00

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การจายเงินตามพื้นที่
ผูคนที่อาศัยในหองชุดแหงหนึ่งตัดสินใจรวมกันที่จะซื้ออาคารทีพ่ วกเขาอาศัยอยูทั้งอาคาร ผูอาศัย
ทั้งหมดจะนําเงินมารวมกัน ในรูปแบบที่วา แตละคนจะจายเงินตามสัดสวนของขนาดหองชุดของเขา
ตัวอยางเชน ชายคนหนึ่งที่อาศัยหองชุดที่มีขนาดพื้นที่ 1 ใน 5 ของพื้นที่ของอาคารทั้งหมด เขาจะตอง
จายเงิน 1 ใน 5 ของราคาอาคารหลังนี้

คําถามที่ 1: การจายเงินตามพื้นที่
จงวงกลมรอบลอมคําวา “ถูก” หรือ “ไมถูก” ในแตละประโยคตอไปนี้
ประโยค

ถูก / ไมถูก

ผูที่อาศัยหองชุดที่มพี ื้นทีม่ ากสุดจะจายเงินสําหรับแตละ
ตารางเมตรของหองชุดมากกวาผูที่อาศัยในหองชุดที่มพี ื้นที่
นอยที่สุด

ถูก / ไมถูก

ถาเราทราบพื้นที่ของหองชุดทั้งสองแหง และราคาหองชุด
แหงหนึ่งแลว เราสามารถคํานวณราคาของหองชุดแหงที่ 2
ได

ถูก / ไมถูก

ถาเรารูราคาของอาคาร และจํานวนเงินที่เจาของแตละคน
จายแลวเราสามารถคํานวณพื้นที่ทั้งหมดของหองชุดได

ถูก / ไมถูก

ถาราคารวมของอาคารไดสวนลด 10% แลว เจาของหองชุด
แตละคนจะจายเงินนอยลง 10%

ถูก / ไมถูก
คะแนนเต็ม
ตอบ ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ตามลําดับ
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : ชุมชนในทองถิ่น
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
3.33

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2: การจายเงินตามพื้นที่
อาคารหนึ่งมีหองชุดสามหองอยูใ นอาคาร หองชุดที่ 1 มีพื้นที่มากที่สุด 95 m2 หองชุดที่ 2 และ 3
มีพนื้ ที่ 85 m2 และ 70 m2 ตามลําดับ ราคาขายสําหรับอาคารคือ 300,000 เซด
เจาของหองชุดที่ 2 ตองจายเปนเงินเทาไร จงแสดงวิธีทาํ

คะแนนเต็ม
ตอบวา 102,000 เซด และแสดงวิธีทําหรือไมแสดงวิธีคํานวณก็ได ไมจําเปนตองบอกหนวย เชน
•
•
•

หองชุดที่ 2: 102,000 เซด
85
หองชุดที่ 2:
× 300000 = 102000 เซด
250
300000
= 1200 เซดตอตารางเมตร, ดังนั้นหองชุดที่ 2 คือ 102,000
250

ไดคะแนนบางสวน
วิธีทําถูกตอง แตการคํานวณผิดเล็กนอย เชน
•

หองชุดที่ 2:

85
× 300000 = 10200 เซด
250

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ชุมชนในทองถิ่น
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
5.65

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ชั้นวางหนังสือ

การประกอบชั้นวางหนังสือหนึง่ ชุดใหสมบูรณ ชางไมตองใชสวนประกอบตางๆ ดังนี้
แผนไมยาว 4 แผน,
แผนไมสั้น 6 แผน,
ตัวหนีบตัวเล็ก 12 ตัว,
ตัวหนีบตัวใหญ 2 ตัว และ
สกรู 14 ตัว

คําถามที่ 1 : ชั้นวางหนังสือ
ชางไมมีแผนไมสเี่ หลี่ยมผืนผาอยางยาว 26 แผน อยางสั้น 33 แผน ตัวหนีบตัวเล็ก 200 ตัว
ตัวหนีบตัวใหญ 20 ตัว และสกรู 510 ตัว
ชางไมสามารถประกอบชั้นวางหนังสือไดทั้งหมดกี่ชุด
คําตอบ: .................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงอาชีพ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ
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คะแนนเต็ม
ตอบ 5 ชุด
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
70.04
เกาหลี
72.25
จีน-ฮองกง
74.47
จีน-มาเกา
66.76
ไทย
35.16

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ขยะ

ในการทําการบานเรื่องสิ่งแวดลอม นักเรียนไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการสลายตัวของขยะ
ชนิดตางๆ ที่ประชาชนทิ้งไดดังนี้
ชนิดของขยะ

ระยะเวลาการสลายตัว

เปลือกกลวย

1-3 ป

เปลือกสม

1-3 ป

กลองกระดาษแข็ง

0.5 ป

หมากฝรั่ง

20-25 ป

หนังสือพิมพ

2-3 วัน

ถวยพลาสติก

มากกวา 100 ป

คําถามที่ 1: ขยะ
นักเรียนคนหนึ่งคิดที่จะแสดงขอมูลเหลานี้เปนกราฟแทง
จงใหเหตุผลมาหนึ่งขอวา ทําไมกราฟแทงจึงไมเหมาะสมในการแสดงขอมูลเหลานี้
.......................................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม
ใหเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกตางของขอมูลที่มีมากเกินไป เชน
•
•

ความสูงของแทงกราฟจะตางกันมากเกินไป
ถาทํากราฟแทง ยาว 10 เซนติเมตร สําหรับถวยโฟม แทงที่แสดงกลองกระดาษแข็งจะยาว 0.05 เซนติเมตร

หรือ เนนเหตุผลของการผันแปรของขยะบางชนิด เชน
•
•

ไมอาจกําหนดความยาวของกราฟแทงที่แสดงถึง “ถวยโฟม” ได
ไมอาจทํากราฟแทงหนึ่งสําหรับ 1 – 3 ป หรือแทงหนึ่งสําหรับ 20 – 25 ป

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•
•
•
•

เพราะวามันจะใชงานไมได
แผนภูมิรูปภาพดีกวา
ไมอาจพิสูจนความถูกตองของขอมูลได
เพราะขอมูลในตารางเปนการประมาณการ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
59.90
เกาหลี
74.86
จีน-ฮองกง
68.14
จีน-มาเกา
65.02
ไทย
34.96

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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แผนดินไหว
รายการสารคดีออกอากาศเรื่องเกี่ยวกับแผนดินไหว และความถี่ของการเกิดแผนดินไหว พรอมบทสนทนา
เกี่ยวกับการทํานายการเกิดแผนดินไหว
นักธรณีวิทยาคนหนึ่งกลาววา “ภายใน 20 ปขางหนา โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวที่เมืองเซดมีถึง 2 ใน 3”

คําถามที่ 1: แผนดินไหว
ขอใดตอไปนี้เปนการตีความที่สะทอน คํากลาวของนักธรณีวทิ ยา คนนั้นไดดที ี่สดุ
2
× 20 = 13.3 ดังนั้นระหวาง 13 และ 14 ปจากนี้ไป จะเกิดแผนดินไหวที่เมืองเซด
3
2
1
มากกวา ดังนัน้ ทานสามารถมัน่ ใจไดวา ในชวง 20 ปขางหนาจะเกิดแผนดินไหวขึ้นที่เมืองเซดอยาง
2.
3
2
แนนอน
3. โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวในเมืองเซด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในชวง 20 ปขางหนาสูงกวาที่จะไมเกิดแผนดินไหว
4. ไมสามารถบอกไดวาจะเกิดอะไรขึน้ เพราะวาไมมใี ครแนใจวาจะเกิดแผนดินไหวขึน้ เมื่อใด

1.

คะแนนเต็ม
ขอ 3. โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวในเมืองเซด ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง ในชวง 20 ปขางหนาสูงกวาที่จะ
ไมเกิดแผนดินไหว
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : ความนาจะเปน
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
67.97
เกาหลี
64.41
จีน-ฮองกง
55.61
จีน-มาเกา
51.64
ไทย
35.46

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ทางเลือก

คําถามที่ 1: ทางเลือก
ในรานพิซซาแหงหนึ่ง โดยปกติทางรานจะมีหนาใหสองอยางอยูแลว คือ ชีส และมะเขือเทศ
นอกเหนือจากนี้ ทานสามารถเลือกหนาพิเศษเพิม่ เติมไดอีก หนาพิเศษมีใหเลือก 4 อยาง
คือ มะกอก, แฮม, เห็ด และซาลามิ
ระพีตองการทีจ่ ะสั่งพิซซาที่เพิ่มหนาพิเศษอีกสองชนิด อยากทราบวาระพีจะสามารถสั่ง
พิซซาหนาตางๆ กัน ไดทั้งหมดกีแ่ บบ
คําตอบ: .........................................................แบบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : ในเชิงอาชีพ
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ 6 แบบ
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
66.08
เกาหลี
58.54
จีน-ฮองกง
46.37
จีน-มาเกา
44.35
ไทย
27.60
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คะแนนสอบ
แผนผังขางลางแสดงผลการสอบวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนสองกลุมคือ กลุม 1 และกลุม 2
คาเฉลี่ยของคะแนนกลุม 1 คือ 62.0 และคาเฉลี่ยของคะแนนกลุม 2 คือ 64.5 นักเรียนที่สอบผาน
จะตองไดคะแนน 50 คะแนนขึ้นไป

กลุม 1

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

6
5
4
3
2
1
0

0-9

จํานวนนักเรียน

คะแนนในการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร

คะแนน

กลุม 2

คําถามที่ 1 : คะแนนสอบ
จากแผนผัง ครูบอกวาในการทดสอบครั้งนี้ กลุม 2 ทําไดดีกวากลุม 1
นักเรียนกลุม 1ไมเห็นดวยกับครู และพยายามชีใ้ หครูเห็นวากลุม 2 อาจจะทําคะแนนไดไมดกี วากลุม 1
จงบอกเหตุผลทางคณิตศาสตรที่นักเรียนกลุม 1 จะนําไปโตแยงกับครูมา 1 ขอ โดยใชขอ มูลจากกราฟ

คะแนนเต็ม
ขอโตแยงขอใดขอหนึ่งที่สมเหตุสมผล อาจจะเปนจํานวนนักเรียนที่สอบผาน นักเรียนที่ไดคะแนนอยูนอกกลุม (ที่อยูหางจากกลุม
มากๆ) หรือจํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนระดับสูงสุด ไมควรนํามาคํานวณ เชน
•
•
•

นักเรียนกลุม 1 สอบผานมากกวานักเรียนในกลุม 2
ถาไมรวมนักเรียนคนที่ไดคะแนนนอยที่สุดในกลุม 1 จะเห็นวา นักเรียนกลุม 1 ทําคะแนนไดดีกวานักเรียนกลุม 2
นักเรียนกลุม 1 ไดคะแนน 80 หรือสูงกวา มีจํานวนมากกวากลุม 2

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมทั้งคําตอบที่ไมไดใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตร หรือใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตรที่ผิดหรือคําตอบที่อธิบายอยางงายๆ
แตเปนการโตแยงที่ไมสมเหตุสมผลวากลุม 2 อาจจะทําไมไดดีกวา เชน
•
•
•
•
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ตามปกตินักเรียนกลุม 1 ทําไดดีกวากลุม 2 ในวิชาวิทยาศาสตร
แตการสอบครั้งนี้เปนเพียงความบังเอิญเทานั้น
เพราะวากลุม2 มีความแตกตางระหวางคะแนนสูงสุดและ
คะแนนต่ําสุดนอยกวากลุม 1
กลุม 1 ไดคะแนนดีกวาในชวง 80 – 89 และ 50 – 59
กลุม 1 มีชวงหางระหวางควอไทลกวางกวากลุม 2

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถิติ
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

รองเทาเด็ก
ตารางตอไปนี้แสดงขนาดรองเทาทีส่ อดคลองกับความยาวของเทาในประเทศเซดแลนด

ตารางการแปลงขนาดรองเทา สําหรับเด็กในเซดแลนด
จาก
(mm)

ถึง
(mm)

107
116
123
129
135
140
147
153
160

115
122
128
134
139
146
152
159
166

ขนาดรองเทา

18
19
20
21
22
23
24
25
26

จาก
(mm)

ถึง
(mm)

167
173
180
187
193
200
207
213
220

172
179
186
192
199
206
212
219
226

ขนาดรองเทา

27
28
29
30
31
32
33
34
35

คําถามที่ 1: รองเทาเด็ก
เทาของมาลียาว 163 mm จงใชตารางขางตนเพือ่ บอกวามาลีควรลองใสรองเทาตามขนาดใดใน
เซดแลนด
คะแนนเต็ม
ตอบ 26
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

คําตอบ: .................................................................

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : ฟงกชั่น
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
77.23

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น
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สเก็ตบอรด
อรัญชอบสเก็ตบอรดมากเขาไปรานขายสเก็ตบอรดแหงหนึง่ ที่มีชื่อวา “นักสเก็ต” เพื่อตรวจสอบราคา
ที่รานนี้ทานสามารถซื้อสเก็ตบอรดที่ประกอบสําเร็จแลว หรือซื้อแผนกระดาน, ชุดลอ 4 ลอ, ชุดแกนลอ 2 อัน
และชุดอุปกรณประกอบที่นํามาประกอบสเก็ตบอรดดวยตัวเอง
ราคาสินคาในรานเปนดังนี้

สินคา

ราคา (เซด)

สเก็ตบอรดสําเร็จรูป

82 หรือ 84

แผนกระดาน

40, 60 หรือ 65

ชุดลอ 4 ลอ

14 หรือ 36

ชุดแกนลอ 2 อัน

16

ชุดอุปกรณ (ตลับลูกปน, แผนยาง, สลัก
เกลียวและนอต)

10 หรือ 20

คําถามที่ 1: สเก็ตบอรด
ถาอรัญตองการประกอบสเก็ตบอรดดวยตัวเอง จงหาราคาต่ําสุดและสูงสุดของการซื้ออุปกรณรานนี้
ราคาต่ําสุด: ................................................... เซด
ราคาสูงสุด: ................................................... เซด

คะแนนเต็ม
ตอบถูกทั้งราคาต่าํ สุด (80 เซด) และราคาสูงสุด (137 เซด)

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

ไดคะแนนบางสวน
ตอบถูกราคาต่ําสุดอยางเดียว (80 เซด) หรือ
ตอบถูกราคาสูงสุดอยางเดียว (137 เซด)

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
58.52
เกาหลี
77.89
จีน-ฮองกง
74.23
จีน-มาเกา
71.86
ไทย
32.38

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 2: สเก็ตบอรด
ทางรานเสนอแผนกระดานที่แตกตางกันสามชนิด ชุดลอตางกันสองชุด และชุดอุปกรณตางกันสองชุด
และมีชุดแกนลอเพียง 1 แบบ
อรัญสามารถประกอบสเก็ตบอรดไดตางกันกี่แบบ
1.
2.
3.
4.

6
8
10
12

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 4. 12
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
66.99
เกาหลี
65.04
จีน-ฮองกง
60.41
จีน-มาเกา
51.85
ไทย
20.89

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คําถามที่ 3: สเก็ตบอรด
อรัญมีเงิน 120 เซด สําหรับใชจา ย และเขาตองการซื้อชิน้ สวนตางๆ ของสเก็ตบอรดที่มีราคาแพงที่สุด
เทาที่เขาจะซือ้ ได
อรัญจะตองจายเงินเทาไร ในการซื้อสวนประกอบทั้ง 4 สวน ใหเติมคําตอบลงในตารางดานลางนี้
สวนประกอบ
แผนไมกระดาน
ลอ
แกนลอ
ชุดอุปกรณ

จํานวนเงิน (เซด)

คะแนนเต็ม
ตอบ แผนไมกระดาน 65 เซด, ลอ 14 เซด
แกนลอ 16 เซด และชุดอุปกรณ 20 เซด
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : ตอบสั้นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
53.57
เกาหลี
55.64
จีน-ฮองกง
61.96
จีน-มาเกา
65.06
ไทย
27.20

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร
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การแขงขันปงปอง

ธีระ เล็ก บิณฑ และ ดิเรก ไดจัดกลุมกันเพือ่ ฝกซอมการ
เลนปงปองของชมรมปงปองแหงหนึ่ง ผูเลนแตละคน
ตองการจะฝกซอมกับผูเลนทุกคน คนละหนึ่งครัง้ พวกเขา
ไดจองโตะปงปองจํานวน 2 โตะ เพื่อฝกซอมครั้งนี้

คําถามที่ 1: การแขงขันปงปอง
จงเติมตารางการแขงขันในแตละคูใหสมบูรณ โดยเขียนชื่อของผูเลนในแตละคูของการแขงขัน
โตะฝกซอม 1

โตะฝกซอม 2

รอบที่ 1

ธีระ – เล็ก

บิณฑ – ดิเรก

รอบที่ 2

…………… - ……………

…………… - ……………

รอบที่ 3

…………… - ……………

…………… - ……………

คะแนนเต็ม

ไมมีคะแนน

จัดคูแขงขันสี่คูที่เหลือในการแขงขันรอบที่ 2 และ 3ไดอยางถูกตอง เชน
โตะฝกซอม 1

โตะฝกซอม 2

รอบที่ 1

ธีระ – เล็ก

บิณฑ – ดิเรก

รอบที่ 2

ธีระ – บิณฑ

เล็ก – ดิเรก

รอบที่ 3

ธีระ – ดิเรก

เล็ก – บิณฑ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : สวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
73.64

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประภาคาร
ประภาคารคือหอสูงที่มีสัญญาณไฟอยูบนยอด ประภาคารชวยใหเรือทะเลหาทิศทางในเวลากลางคืน เมื่อเรือ
กําลังแลนใกลชายฝงทะเล
สัญญาณไฟบนประภาคารสงเปนแสงไฟวาบในรูปแบบคงที่ตลอด ประภาคารแตละแหงมีรูปแบบสัญญาณไฟ
ของตนเอง
แผนผังขางลางคือรูปแบบของสัญญาณไฟของประภาคารแหงหนึ่ง ซึ่งมีชวงแสงไฟวาบสวางสลับกับชวงมืดดังนี้

สวาง
มืด

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

เวลา (วินาที)
นี่คือรูปแบบปกติรูปหนึ่ง หลังจากเวลาผานไประยะหนึ่งสัญญาณไฟก็วนกลับมาซ้ํารูปแบบเดิม เวลาที่สญ
ั ญาณไฟครบรูปแบบ
รอบหนึ่งเรียกวา คาบเวลา เมื่อหาคาบเวลาของรูปแบบรอบหนึ่งได ก็จะขยายแผนผังนี้ตอใน วินาที หรือ นาที หรือ เปนชั่วโมง
ถัดไปก็ได

คําถามที่ 1: ประภาคาร
ขอใดตอไปนี้ นาจะเปนคาบเวลาของรูปแบบของสัญญาณไฟของประภาคารนี้
1.
2.
3.
4.

2 วินาที
3 วินาที
5 วินาที
12 วินาที

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : ในเชิงชุมชนทองถิน่
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 3. 5 วินาที
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
39.56

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น
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คําถามที่2: ประภาคาร
ในเวลา 1 นาที ประภาคารสงแสงไฟสวางวาบออกไปกี่วินาที
1.
2.
3.
4.

4
12
20
24

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 4. 24
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : วิยุตคณิต
สถานการณ : ในเชิงชุมชนทองถิน่
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
30.94

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น

คําถามที่ 3: ประภาคาร
ในแผนผังขางลาง จงเขียนกราฟของรูปแบบสัญญาณไฟที่เปนไปไดของประภาคาร ที่สงสัญญาณไฟสวาง
วาบออก 30 วินาทีในเวลาหนึ่งนาที และคาบเวลาของรูปแบบสัญญาณไฟรูปแบบนี้ตองเทากับ 6 วินาที

สวาง
มืด

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เวลา (วินาที)
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คะแนนเต็ม
กราฟแสดงรูปแบบสัญญาณไฟในชวงสวางและชวงมืด ที่มีแสงไฟวาบ 3 วินาที ในทุกๆ 6 วินาที และดวยคาบเวลา 6 วินาที
คําตอบอาจเปนไดหลายแบบ ดังนี้
- แสงไฟวาบหนึ่งวินาทีจํานวน 1 ครั้ง และแสงไฟวาบสองวินาทีจํานวน 1 ครั้ง (สามารถแสดงไดหลายแบบ) หรือ
- แสงไฟวาบสามวินาทีจํานวน 1 ครั้ง (สามารถแสดงไดสี่แบบที่แตกตางกัน)
ถาเขียนแผนผังแสดงสองคาบเวลา รูปแบบสัญญาณในแตละคาบเวลาตองเปนแบบเดียวกัน

ไดคะแนนบางสวน
กราฟแสดงรูปแบบสัญญาณไฟในชวงสวางและชวงมืด ดวยแสงไฟวาบ 3 วินาที ในทุกๆ 6 วินาที แตคาบเวลาไมเทากับ 6
วินาที ถาแสดงสองคาบ รูปแบบสัญญาณในแตละคาบตองเปนแบบเดียวกัน
•

แสงไฟวาบหนึ่งวินาที 3 ครั้ง สลับกับชวงมืดหนึ่งวินาที 3 ครั้ง

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิขา : วิยุตคณิต
สถานการณ : ในเชิงชุมชนทองถิน่
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ ; สรางคําตอบแบบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
6.91

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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การลดระดับ CO2
นักวิทยาศาสตรหลายคน กลัววาการเพิ่มของกาซ CO2 ในชั้นบรรยากาศของเรา ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
แผนผังดานลางแสดงระดับการปลอยกาซ CO2 ในป 1990 (แทงไมมีส)ี ในประเทศ (หรือภูมิภาค) ตางๆระดับการ
ปลอยกาซ CO2 ในป 1998 (แทงทึบ) และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงระดับการปลอยกาซ ระหวางป 1990 และ
1998 (แสดงดวยลูกศร และตัวเลขเปน %)

6 727
6 049

การปลอยกาซในป 1990 (CO2 ลานตัน)
การปลอยกาซในป 1998 (CO2 ลานตัน)
4 041

4 208

3 040

-16%

เนเธอรแลนด

-4%

236

218

+15%

เยอรมันนี

+13%

สหภาพยุโรป

ออสเตรเลีย

แคนาดา

ญี่ปุน

-35%
+10%

1 020
1 209

423

485

692
612

1 213

รัสเซีย

72

1 331

1 962

สหรัฐอเมริกา
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง
ระดับการปลอยกาซ
จากป 1990 ถึง 1998 +11%

+8%

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คําถามที่ 1: การลดระดับ CO2
ในแผนผังอานไดวา การเพิ่มระดับการปลอยกาซ CO2 ในสหรัฐอเมริกา จากป 1990 ถึง 1998 เปน 11%
จงแสดงการคํานวณวาได 11% มาอยางไร

ประเทศ
ไทย

คะแนนเต็ม
การลบถูกตอง และคํานวณเปนเปอรเซ็นตถูกตอง เชน

• 6727 – 6049 = 678,

678
× 100% ≈ 11%
6049

% ตอบถูก
3.67

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ไดคะแนนบางสวน
ลบผิดแตคํานวณเปอรเซ็นตถูกตอง หรือลบถูกตองแตหารดวย 6727
6049
× 100 = 89.9%
6727

y

, และ 100-89.9=10.1%

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมถึงคําตอบ ‘ใช’ หรือ ‘ไมใช’
•

ใช 11%

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

คําถามที่ 2 : การลดระดับ CO2
มานีวิเคราะหแผนผังและอางวา เธอพบความผิดพลาดของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง
ระดับการปลอยกาซ “คาเปอรเซ็นตลดลงในเยอรมัน (16%) มากกวาเปอรเซ็นตทลี่ ดลง
ในสหภาพยุโรปทั้งหมด (ทั้งหมด 4%)” ซึ่งเปนไปไมได เพราะเยอรมนีเปนสวนหนึ่ง
ของสหภาพยุโรป

คะแนนเต็ม
ตอบวาไมเห็นดวย, พรอมขอโตแยงที่ถูกตอง เชน
•

ไมเห็นดวย, ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปอาจมีระดับเพิ่มขึ้น เชน ในเนเธอรแลนด ทําใหผลรวมการลดลงในสหภาพยุโรป
นอยกวาการลดลงในเยอรมัน

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.65

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่ 3: การลดระดับ CO2
มานีและนพ อภิปรายกันวาประเทศใด (ภูมภิ าคใด) มีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึน้ มากที่สุด
แตละคนลงขอสรุปจากแผนผัง แตไดขอสรุปตางกัน
จงใหคําตอบที่นา จะ “ถูกตอง” สองคําตอบ และอธิบายวาแตละคําตอบนั้นไดมาอยางไร

คะแนนเต็ม
คําตอบบอกทั้งแนวคิดเชิงคณิตศาสตร (ปริมาณจริงที่เพิม่ ขึ้นมากที่สดุ และปริมาณเปรียบเทียบที่เพิ่มขึน้ มากที่สุด)
และบอกชื่อสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
•

อเมริกามีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อคิดเปนลานตัน และออสเตรเลียมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต

ไดคะแนนบางสวน
คําตอบบอกหรืออางถึงทัง้ ปริมาณจริงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด และปริมาณเปรียบเทียบที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด แตไมไดระบุประเทศ หรือ
ระบุชื่อประเทศผิด
•

รัสเซียมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO2 มากที่สุด (1078 ตัน) แตออสเตรเลียมีการเพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นตมากที่สุด (15%)

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : จํานวน
สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การสะทอนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
8.51

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ตึกบิด
ในยุคสถาปตยกรรมสมัยใหมตึกมักมีรูปรางแปลกๆ ภาพขางลางแสดง ‘รูปตึกบิด’ ในคอมพิวเตอร
และผังชั้นลาง เข็มทิศแสดงทิศทางการวางตัวอาคาร
ชั้นลางของตึกมีทางเขา-ออกใหญ และมีหองสําหรับรานคา จากพื้นลางมีชั้นอีก 20 ชั้น ซึ่งทําเปน
อพารตเมนท
ผังของแตละชั้นคลายกับผังชั้นลาง จะตางกันเล็กนอยที่ทิศทางการวางอาคารจากชั้นที่ถัดลงไป
สวนที่เปนทรงกระบอกมีชองลิฟต และจุดหยุดลิฟตในแตละชั้น

N

N
E
W

S

W

E
S

คําถามที่ 1: ตึกบิด
จงประมาณความสูงทัง้ หมดของตึกโดยใหมีหนวยเปนเมตร ใหอธิบายดวยวาไดคําตอบมาอยางไร

คะแนนเต็ม
ยอมรับคําตอบจาก 50 ถึง 90 เมตร ถามีคําอธิบายถูกตอง
•
•

หนึ่งชั้นจะมีความสูงประมาณ 2.5 เมตร มีที่วางระหวางชั้นเพิ่มขึ้นบาง ดังนั้นประมาณไดวา 21 x 3 = 63 เมตร
ยอมรับใหแตละชัน้ มีความสูง 4 m ดังนั้น 20 ชั้นจึงมีความสูงรวม 80 m บวกชั้นลาง 10 m ดังนั้นรวมได 90 m

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

75

ไดคะแนนบางสวน
วิธีการคํานวณถูกตอง และอธิบายถูกตอง แตใช 20 ชั้นแทน 21 ชั้นในการคํานวณ เชน
•

แตละหองควรจะสูง 3.5 เมตร จํานวน 20 ชั้นๆ ละ 3.5 เมตร ใหความสูงรวม 70 m

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ รวมถึงคําตอบที่ไมมีคําอธิบาย คําตอบที่ใชจํานวนชั้นอื่นๆ และคําตอบที่ใชความสูงในแตละชั้นที่ไมสมเหตุสมผล
(ความสูงแตละชั้นไมควรเกิน 4 m) เชน
•
•

แตละชั้นสูง 5 m ดังนั้น 5 × 21 เทากับ 105 เมตร
60 m

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา :
สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.49

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ภาพตอไปนี้เปนภาพดานขางของตึกบิด

ดานขาง 1

ดานขาง 2

คําถามที่ 2: ตึกบิด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง

ภาพดานขาง 1 ถูกวาดจากทิศทางใด
1.
2.
3.
4.

แขนงวิชา : -

จากทิศเหนือ
จากทิศตะวันตก
จากทิศตะวันออก
จากทิศใต

สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 3. จากทิศตะวันออก
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
30.90

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 3: ตึกบิด
ภาพดานขาง 2 ถูกวาดจากทิศทางใด
1.
2.
3.
4.

จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จากทิศตะวันตกเฉียงใต
จากทิศตะวันออกเฉียงใต

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 4. จากทิศตะวันออกเฉียงใต
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
17.51

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ในแตละชั้นประกอบดวยอพารตเมนทซึ่ง “บิด” ไปเมื่อเทียบกับชั้นลางที่ถัดลงมา ชั้นบนสุด (ชั้นที่ 20 เหนือจากชั้นลาง) จะอยู
ตรงมุมฉากกับชั้นลาง
ภาพวาดขางลางแทนชั้นลาง

คําถามที่ 4: ตึกบิด
จงวาดแผนผังชัน้ 10 เหนือชัน้ ลาง และแสดงตําแหนงของพืน้ ที่ชนั้ 10 วาอยูตําแหนงใด
เมื่อเทียบกับชัน้ ลาง

คะแนนเต็ม
วาดรูปไดถูกตอง หมายถึง ตําแหนงที่หมุนไป
ถูกตอง และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยอมรับมุม
ที่บิดตั้งแต 40 องศาถึง 50 องศา

ไดคะแนนบางสวน
มุมทีห่ มุน, ตําแหนงที่หมุน หรือทิศทางในการหมุนผิดไปหนึ่งอยาง

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.27

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใช
เฉพาะ การทดลองภาคสนามจึง
ไมมีขอมูลของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

การเตนของหัวใจ
ดวยเหตุผลทางสุขภาพ มนุษยควรจํากัดการออกแรงทําสิ่งตางๆ เชน ระหวางการเลนกีฬา ทั้งนี้เพื่อไมให
ความถี่ของการเตนของหัวใจสูงเกินขีดจํากัดหนึ่ง
หลายปมาแลวทีค่ วามสัมพันธระหวางอัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปนกับอายุของคน
ใหเปนไปตามสูตรนี้
อัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปน = 220 – อายุ

ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้บอกวา ควรมีการเปลี่ยนแปลงสูตรนี้เล็กนอย สูตรใหมเปนดังนี้
อัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปน = 208 – (0.7 x อายุ)

คําถามที่ 1: การเตนของหัวใจ
บทความในหนังสือพิมพระบุวา “ผลของการใชสูตรใหมแทนสูตรเกา คืออัตราการเตนสูงสุดของหัวใจตอนาที
ที่ควรจะเปนในคนหนุมสาวลดลงเล็กนอย และในคนสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นเล็กนอย”
จากอายุเทาไรขึน้ ไปที่อัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปนจะเพิม่ ขึน้
จงแสดงวิธีทําดวย

เนื่องจากการใชสูตรใหม

คะแนนเต็ม
ยอมรับคําตอบ 41 หรือ 40
•

220 – อายุ = 208 – 0.7 × อายุ ผลคือ อายุ = 40 ดังนั้นคนที่มีอายุสูงกวา 40 จะมีอัตราสูงสุดของการเตนของ
หัวใจที่ควรจะเปนเพิ่มขึ้นภายใตการคํานวณดวยสูตรใหม

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.69

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น
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สูตร อัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปน = 208 – (0.7 x อายุ) ใชเพื่อวัดชวงเวลาการ
ฝกซอมที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุดดวย ผลการวิจัยแสดงวาการฝกซอมมีประสิทธิภาพสูงสุด คือที่ 80%
ของอัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจที่ควรจะเปน

คําถามที่.2: การเตนของหัวใจ
จงเขียนสูตรสําหรับการคํานวณอัตราการเตนของหัวใจของการฝกซอมที่มปี ระสิทธิภาพสูงที่สดุ
โดยใหแสดงในรูปของอายุดวย

คะแนนเต็ม
สูตรคํานวณใดก็ไดที่เทากับการคูณสูตรอัตราการเตนของหัวใจที่ควรจะเปนดวย 80% เชน
•
•
•
•
•

อัตราการเตนของหัวใจ = 166 – 0.56 × อายุ
อัตราการเตนของหัวใจ = 166 – 0.6 × อายุ
h = 166 – 0.56 × a
h = 166 – 0.6 × a
อัตราการเตนของหัวใจ = (208 – 0.7อายุ) × 0.8

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
2.69

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

เที่ยวบินอวกาศ
สถานีอวกาศเมียรอยูในวงโคจรรอบโลกเปนเวลา 15 ป และโคจรรอบโลกประมาณ 86,500 รอบ
ในระหวางที่อยูในอวกาศ
นักบินอวกาศที่อยูในสถานีอวกาศเมียรนานที่สุดคนหนึ่ง ประมาณ 680 วัน

คําถามที่ 1 : เที่ยวบินอวกาศ
นักบินอวกาศผูน ี้จะโคจรรอบโลกไดประมาณกีร่ อบ
1.
2.
3.
4.

110
1,100
11,000
110,000

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 3. 11,000
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
44.77

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่ 2: เที่ยวบินอวกาศ
สถานีอวกาศเมียรโคจรรอบโลกที่ความสูงประมาณ 400 กิโลเมตร เสนผาศูนยกลางของ
โลกประมาณ 12,700 km และเสนรอบวงประมาณ 40,000 km (π × 12,700)
จงประมาณระยะทางทั้งหมดที่สถานีอวกาศเมียรโคจรรอบโลก 86,500 รอบ ในขณะทีโ่ คจร ประมาณ
คําตอบใหอยูใ นรูปใกลเคียงกับจํานวนเต็ม 10 ลาน

คะแนนเต็ม
คําตอบอยูระหวาง 3,500 ถึง 3,800 ลานกิโลเมตรและเปนคาประมาณเต็ม 10 ลาน เชน
•

•

เสนผาศูนยกลางของโลก ≈ 12,700
เสนผาศูนยกลางวงโคจรของสถานีอวกาศเมียร ≈ 13,500
ระยะทางในการโคจรหนึ่งรอบ ≈ 42,000
รวมระยะทางทั้งหมด 3,630 ลานกิโลเมตร
ระยะทางในการโคจรหนึ่งรอบ คือ 40000 + 2π × 400 = 42513 km
รวมระยะทางทั้งหมด 3,677.4 ลานกิโลเมตร ดังนั้นคําตอบ คือ 3,680 ลานกิโลเมตร

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร
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ไดคะแนนบางสวน
คํานวณผิดพลาดหนึ่งขั้นตอน
• ใชรัศมีแทนที่จะใชเสนผาศูนยกลาง
• บวกดวย 400 แทนที่จะใช 800 ในการหาเสนผาศูนยกลางวงโคจรของสถานีอวกาศเมียร
• ไมทําใหเปนเลขจํานวนเต็มตามที่สั่ง (ตัวอยาง ทําใหเปนเลขจํานวนเต็มในหลักลานแทนที่จะเปน 10 ลาน)

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบ
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ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
0.88

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมี
ขอมูลของประเทศอื่น

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

บันได
แผนผังขางลางแสดง บันได 14 ขั้น และความสูงทัง้ หมด 252 เซนติเมตร

ความสูงทั้งหมด 252 เซนติเมตร

ความลึกทั้งหมด 400 เซนติเมตร

คําถามที่ 1: บันได
ความสูงแตละขัน้ ของบันได 14 ขั้น เปนเทาใด
ความสูง: ............................................เซนติเมตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงอาชีพ
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

คะแนนเต็ม
ตอบ 18 เซนติเมตร
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
80.73
เกาหลี
80.68
จีน-ฮองกง
86.54
จีน-มาเกา
88.60
ไทย
52.19
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คอนเสิรต
 ร็อค
สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 100 เมตร คูณ 50 เมตร ถูกจองไวสําหรับแสดงคอนเสิรตร็อค บัตรคอนเสิรต
ขายไดหมดและสนามเต็มไปดวยแฟนเพลงที่ยืนดู

คําถามที่ 1 คอนเสิรตร็อค
ขอใดตอไปนีน้ าจะเปนการประมาณตัวเลขผูเขาชมคอนเสิรตไดดที ี่สุด
1.
2.
3.
4.
5.

2000
5000
20000
50000
100000

คะแนนเต็ม
ตอบ ขอ 3. 20000
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

หมายเหตุ: ขอสอบเรื่องนี้ตองการวัดความสามารถในการประมาณ คําถามเหลานี้
ไมเคยนํามาใชในการทดสอบจริง จึงไมมีขอมูลของทุกประเทศ
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ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ลูกเตา
ทางขวามือมีภาพของลูกเตาสองลูก
ลูกเตา คือ ลูกบาศกที่มีจํานวนจุดอยูบนดานทั้งหก ซึง่ เปนไปตามกฎ คือ
ผลบวกของจํานวนจุดที่อยูบนหนาตรงขามเทากับเจ็ดเสมอ

คําถามที่ 1 : ลูกเตา
ทางดานขวา จะมีลูกเตาสามลูกวางซอนกันอยู ลูกเตาลูกที1่ มองเห็น
มี 4 จุดอยูด านบน

ลูกที่ 1
ลูกที่ 2
ลูกที่ 3

มีจํานวนจุดรวมกันทั้งหมดกีจ่ ุดบนหนาลูกเตาทีข่ นานกับแนวนอน
หาดาน ซึ่งทานมองไมเห็น (ดานลางของลูกเตาลูกที่ 1 ดานบนและ
ลางของลูกเตาลูกที่ 2 และลูกเตาลูกที่ 3)
.................................................................................
คะแนนเต็ม
ตอบ 17
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : สถานการณ : ในสวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบ

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
15.71

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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คําถามที่.2 : ลูกเตา
ทานสามารถทําลูกเตาไดงายๆ โดยการตัด พับ และติดกาวกระดาษแข็ง ซึ่งทําไดหลายวิธี รูปขางลาง
ทานจะเห็นการตัดสี่แบบ ที่สามารถประกอบเปนลูกเตา พรอมจุดแตละดาน
รูปใดตอไปนี้ ที่พบั เปนลูกเตาแลว เปนไปตามกฎผลรวมของจํานวนจุดบนดานทีอ่ ยูตรงขามกันเทากับ 7
เสมอ ในแตละรูปแบบ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในตารางขางลาง

I

II

รูปแบบ

III

เปนไปตามกฎที่วาผลรวมของจุดบน
ดานตรงขามเทากับ 7 หรือไม

I
II
III
IV

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริภูมิและรูปทรง
แขนงวิชา : สถานการณ : ในสวนตัว/สวนบุคคล
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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IV

ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช
ใช / ไมใช

คะแนนเต็ม
ตอบ ไมใช ใช ใช ไมใช ตามลําดับ
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
83.27
เกาหลี
80.56
จีน-ฮองกง
69.61
จีน-มาเกา
67.85
ไทย
40.32

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

การสนับสนุนประธานาธิบดี
ในประเทศเซดแลนด มีการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่กําลังจะ
มาถึง หนังสือพิมพสี่ฉบับแยกกันสํารวจความเห็นทั่วประเทศ ปรากฎผลการสํารวจดังนี้
หนังสือพิมพฉบับที่ 1: 36.5% (ทําแบบสํารวจในวันที่ 6 มกราคม ใชกลุมตัวอยาง 500 คน
โดยสุมจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง)
หนังสือพิมพฉบับที่ 2: 41.0% (ทําแบบสํารวจในวันที่ 20 มกราคม ใชกลุมตัวอยาง 500 คน
โดยสุมจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง)
หนังสือพิมพฉบับที่ 3: 39.0% (ทําแบบสํารวจในวันที่ 20 มกราคม ใชกลุมตัวอยาง 1000 คน
โดยสุมจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง)
หนังสือพิมพฉบับที่ 4: 44.5% (ทําแบบสํารวจในวันที่ 20 มกราคม ใชกลุมตัวอยาง 1000 คน
โดยผูอานหนังสือพิมพโทรศัพทเขามาออกเสียง)

คําถามที่ 1 : การสนับสนุนประธานาธิบดี
ผลสํารวจของหนังสือพิมพฉบับใด นาจะพยากรณระดับการสนับสนุนประธานาธิบดีไดดที ี่สุด
ถาการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม จงใหเหตุผลสองขอเพื่อสนับสนุนคําตอบดวย

คะแนนเต็ม
หนังสือพิมพฉบับที่ 3 การสํารวจฯ เปนปจจุบันมากกวา เปนการสุมตัวอยางขนาดใหญกวา และถามเฉพาะผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง (ให
เหตุผลอยางนอยสองเหตุผล) ไมสนใจขอมูลเพิ่มเติม (รวมถึงขอมูลที่ไมเกี่ยวของหรือไมถูกตอง) เชน
•
•

หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาเขาไดสุมเลือกประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนมากกวา
หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาเขาไดถาม 1000 คน โดยการสุมเลือก และดําเนินการในวันที่ใกลกับวันเลือกตั้ง ดังนั้นผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งมีเวลาที่จะเปลี่ยนใจนอยลง
• หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาพวกเขาถูกสุมเลือก และตางมีสิทธิ์ลงคะแนน
• หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาเขาสํารวจจํานวนประชาชนมากกวา
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
และใกลวันเลือกตัง้ มากกวา
เนื้อหา : ความไมแนนอน
• หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาคนทั้ง 1000 คนถูกสุมเลือก
แขนงวิชา : ไดคะแนนบางสวน
สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
ตอบวาหนังสือพิมพฉบับที่ 3 แตใหเหตุผลเพียงหนึง่ ขอ หรือไมมีคําอธิบายเลย
•
•
•

หนังสือพิมพฉบับที่ 3 เพราะวาวันสํารวจใกลวันเลือกตั้งมากกวา
หนังสือพิมพฉบับที่ 3 มีคนถูกสํารวจมากกวาฉบับที่ 1 และ 2
หนังสือพิมพฉบับที่ 3

แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ เชน
•

หนังสือพิมพฉบับที่ 4 การที่มีประชาชนมากกวา ยอมหมายถึงผลที่แนนอนกวา
และคนที่โทรศัพทเขามาออกเสียง จะตองพิจารณาการออกเสียงของเขาเปนอยาง
ดีแลว

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
46.78
เกาหลี
45.51
จีน-ฮองกง
48.46
จีน-มาเกา
37.31
ไทย
16.54
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ทางเลื่อน
ทางขวาเปนรูปของทางเลื่อน
กราฟความสัมพันธระหวางระยะทางกับเวลาตอไปนี้
แสดงการเปรียบเทียบระหวาง “การเดินบนทางเลื่อน”
กับ “การเดินบนพื้นที่อยูขางทางเลื่อน”

ระยะทางจากจุดเริ่มตน
ของทางเลื่อน
คนที่เดินบนทางเลื่อน

คนที่เดินบนพื้น

เวลา

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงวิทยาศาสตร
สมรรถนะ : การสะทอน และสื่อสารทาง
คณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

คําถามที่ 1 : ทางเลื่อน
ตามกราฟขางบน ถาถือวาคนทัง้ สองคนมีระยะกาวเทาๆ กัน จงเขียนเสนเพิม่ ลงในกราฟขางบน
แสดงระยะทางกับเวลาของคนทีย่ ืนนิ่งๆ อยูบนทางเลื่อน

คะแนนเต็ม

ไมมีคะแนน

ยอมรับเสนที่อยูใ ตเสนสองเสนที่ใหมา แตเสนนั้นตองอยูใกลเสนที่แสดงถึง
“คนที่เดินบนพืน้ ” มากกวาเสนแกนนอน
ระยะทางจากจุดเริ่มตน
ของทางเลื่อน
คนที่เดินบนทางเลื่อน

คนที่เดินบนพื้น
คนที่ยืนนิ่งๆ อยูบนทางเลื่อน

คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
46.78
เกาหลี
45.51
จีน-ฮองกง
48.46
จีน-มาเกา
37.31
ไทย
16.54

เวลา
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ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

รถยนตที่ดท
ี ี่สุด
วารสารรถยนตเลมหนึ่ง ใชระบบการใหคะแนนเพื่อประเมินรถยนตใหม รถยนตที่ไดรับรางวัล “รถยนตแหงป” จะเปน
รถยนตที่มีคะแนนรวมสูงสุด มีรถยนตใหมหาคัน เขารับการประเมิน และแสดงผลการประเมินไวในตารางดังนี้
ความ
ปลอดภัย
(S)
3
2
3
1
3

รถยนต
Ca
M2
Sp
N1
KK

ประสิทธิภาพ
เชื้อเพลิง
(F)
1
2
1
3
2

การประกอบ
ภายใน
(T)
3
2
2
3
2

รูปลักษณ
ภายนอก
(E)
2
2
3
3
3

คาที่ถูกประเมินตีความดังนี้
3 คะแนน = ดีเยี่ยม
2 คะแนน = ดี
1 คะแนน = พอใช

คําถามที่ 1 : รถยนตที่ดีที่สุด
การคิดคะแนนรวมสําหรับรถยนต วารสารรถยนตเลมนั้นใชสูตรการหาคะแนนรวมจากผลรวม
ของคะแนนแตละดาน ดังนี้
คะแนนรวม = (3 x S) + F + E + T
จงคํานวณหาคะแนนรวมสําหรับ “Ca” แลวเขียนคําตอบลงในที่วา งที่กําหนดให
คะแนนรวมสําหรับ “Ca” : .................................
คะแนนเต็ม

ตอบ 15 คะแนน
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด

ตัวอยางการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
79.81
เกาหลี
83.57
จีน-ฮองกง
86.64
จีน-มาเกา
89.80
ไทย
53.03
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คําถามที่ 2: รถยนตที่ดีที่สุด
ผูผลิตรถยนต “Ca” คิดวากฎในการใหคะแนนรวมนั้นไมยุติธรรม
จงเขียนสูตรที่ใชคํานวณการใหคะแนนรวม เพื่อจะใหรถยนต “Ca” เปนผูชนะ
สูตรที่นักเรียนเขียนขึ้นควรจะตองรวมตัวแปรทั้งสี่ และควรเขียนสูตรโดยการเติมจํานวนบวกลงในชองวาง
ทั้งสี่ในสมการขางลางนี้

คะแนนรวม = ……… x S + ……… x F + ……… x E + ……… x T

คะแนนเต็ม
คําตอบที่ถูกตองตามกฎ เพื่อที่จะใหรถยนต “Ca” เปนผูชนะ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การสะทอน และสื่อสารทางคณิตศาสตร
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
44.87
เกาหลี
37.97
จีน-ฮองกง
39.78
จีน-มาเกา
33.85
ไทย
7.87
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รูปแบบขั้นบันได
เรวัตสรางรูปแบบขั้นบันไดโดยการใชรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังรูป

ขั้น 1

ขั้น 2

ขั้น 3

จะเห็นวาเขาใชรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปสําหรับบันได 1 ขั้น สามรูปสําหรับบันได 2 ขั้น และหกรูปสําหรับบันได 3 ขั้น

คําถามที่ 1 : รูปแบบขั้นบันได
เขาจะตองใชรปู สี่เหลี่ยมจัตุรัสจํานวนกี่รูป เพื่อสรางบันได 4 ขั้น
คําตอบ: ........................................................... รูป
คะแนนเต็ม
ตอบ 10
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ปริมาณ
แขนงวิชา :
สถานการณ : ในเชิงการศึกษา
สมรรถนะ : การทําใหม
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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ประเทศ
% ตอบถูก
ญี่ปุน
87.59
เกาหลี
79.82
จีน-ฮองกง
83.00
จีน-มาเกา
80.45
ไทย
70.69
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คาไปรษณีย
คาไปรษณียในเซดแลนดขึ้นอยูกับน้ําหนักของสิ่งของ (จํานวนกรัมที่ใกลเคียงที่สุด) ดังแสดงในตารางขางลาง
น้ําหนัก (จํานวนกรัมทีใ่ กลเคียงทีส่ ุด)

คาไปรษณีย

นอยกวา 20 g

0.46 เซด

21 g – 50 g

0.69 เซด

51 g – 100 g

1.02 เซด

101 g – 200 g

1.75 เซด

201 g – 350 g

2.13 เซด

351 g – 500 g

2.44 เซด

501 g – 1000 g

3.20 เซด

1001 g – 2000 g

4.27 เซด

2001 g – 3000 g

5.03 เซด

คําถามที่.1: คาไปรษณีย
กราฟตอไปนี้ขอ ใดแสดงคาไปรษณียในเซดแลนดไดดีที่สุด (แกนนอนแสดงน้ําหนักเปนกรัม และแกนตั้ง
แสดงคาไปรษณียเปนเซด)

1.

2.

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0
0

1000

2000

3000

3.

4.

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
1000คาไปรษณี
2000 ย 50.1
3000
การให
คะแนน

1000

2000

3000

4000

0

0
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม

ตอบ ขอ 3
ไมมีคะแนน
คําตอบอื่น ๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
9.20

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

คําถามที่2: คาไปรษณีย
จันทนีตองการสงของไปใหเพื่อนสองชิ้น หนัก 40 กรัม และ 80 กรัม ตามลําดับ
เมื่อคิดตามคาไปรษณียใ นเซดแลนด จงตัดสินวาจะสงของทั้งสองชิ้นไปในหอเดียวกัน หรือแยกสง
หอละชิ้น อยางใดถูกกวา จงแสดงวิธีคํานวณในแตละกรณี

คะแนนเต็ม

ไมมีคะแนน

ตอบวาสงของสองชิ้นแยกกันจะมีราคาถูกกวา ราคาคาสงของ
สองสิ่งแยกกันคือ 1.71 เซด และคาสงของสองชิ้นในหอ
เดียวกันคือ 1.75 เซด

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
เนื้อหา : ความไมแนนอน
แขนงวิชา : สถานการณ : ในเชิงชุมชน
สมรรถนะ : การเชื่อมโยง
แบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ
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คําตอบอื่นๆ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
38.73

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น
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ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักวิชาการสอบ 8ว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษา 8ว
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาฝายทดสอบและประเมินผล
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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สังกัดที่เขารวมโครงการ PISA
เนื่องจากตามขอตกลงในการดําเนินโครงการ PISA ของ OECD ไมอนุญาตใหเปดเผย
รายชื่อของโรงเรียนกลุมตัวอยาง ทั้งนี้โรงเรียนกลุมอยางของไทยจํานวน 212 โรงเรียน อยูใน
สังกัด ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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PISA (Programme for International Student Assessment) เปนการสํารวจ
ความรูและทักษะของนักเรียนอายุ 15 ป ในประเทศสมาชิกขององคกรเพื่อ
ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
ที่ไมใชสมาชิก เรียกวาประเทศรวมโครงการ ประเทศไทยก็เปนประเทศรวม
โครงการมาตั้งแตป 2543 (PISA 2000) โครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆ สามป เพื่อหา
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาวาระบบไดเตรียมเยาวชนใหพรอมสําหรับอนาคต
หรือไมเพียงใด PISA ไดนําผูมีความรูความสามารถจากนานาประเทศเพื่อรวม
ทําใหการศึกษาวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศและระหวาง
วัฒนธรรม
เมื่อ มองผลการประเมิน จากมุม ของประเทศไทย นัก เรีย นวัย จบการศึก ษา
ภาคบังคับของไทย เมื่อเทียบกับสมาชิก OECD แลวยังไมแสดงศักยภาพ
การแขงขันทางเศรษฐกิจไดในอนาคต ผลการประเมินชี้วาไทยยังตองปรับปรุง
อยางเรงดวน ทั้งในเรื่องครู ทรัพยากรการเรียน และการจัดการตางๆ ในระบบ
โรงเรียน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับ
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