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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรวมมือกับองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ดําเนินโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศรวมโครงการ  โดยประเมิน

ความสามารถในการใชความรูและทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ป ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

ประเทศไทยเขารวมโครงการ PISA มาตั้งแตตนจนครบสามคร้ังในการประเมินรอบที่หนึ่ง (Phase I : PISA 2000  

PISA 2003 และ PISA 2006) และปจจุบันอยูในชวงการประเมินรอบที่สอง (Phase II : PISA 2009  PISA 2012 

และ PISA 2015)  การประเมินผลในแตละคร้ังสามารถใหขอมูลคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งผูที่มีสวนเก่ียวของกับ

การศึกษาทุกฝายและสาธารณชนควรตองไดรับรูวา ระบบการศึกษาของเราไดเตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมที่จะ

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะในการแขงขันกับประชาคมโลกเพียงใด 

หนังสือ “ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012” นี้ ประกอบดวย กรอบโครงสรางการประเมินการรูเรื่อง

คณิตศาสตรและขอสอบคณิตศาสตรที่ใชในการประเมินในโครงการ PISA 2012  ซึ่ง OECD เปนผูถือลิขสิทธิ์ของ

ขอสอบ PISA ทุกขอ และอนุญาตใหเผยแพรได นอกจากนี้ขอสอบคณิตศาสตรบางสวนเปนขอสอบที่เคยใชในการ

ประเมินในโครงการ PISA 2006 ดวย  ขอสอบแตละขอไดระบุเกณฑการใหคะแนน ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

และรอยละของนักเรียนประเทศตาง ๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเปนสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่ครูสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการวัดผลและประเมินผลความรูและทักษะของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนสามารถคิด

วิเคราะหและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สสวท. ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยแหงชาติที่รับผิดชอบการดําเนินการศึกษาวิจัยโครงการ PISA  ขอขอบคุณในความรวมมือ

ที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  และสํานักประสานและ

พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนครู นักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัดที่มีสวนรวมทําใหการดําเนินงานของโครงการ PISA 2012 สําเร็จลุลวงตาม

วัตถุประสงค ไว ณ โอกาสนี้    

 

 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
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บทนํา : การรูเรือ่งคณิตศาสตร 

การรูเรื่องคณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งในการดําเนินชีวิตปจจุบัน  การท่ี PISA ใชคําวา “การรูเรื่อง

คณิตศาสตร” (Mathematical Literacy)  เพ่ือเนนวา การประเมินความรูและทักษะทางคณิตศาสตร

ของ OECD/PISA ไมไดเนนความรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรท่ีเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน แตเนนการนํา

คณิตศาสตรท่ีไดเรียนมาใชในสถานการณของชีวิตจริง โดยนักเรียนจะตองขยายความรูจากท่ีเรียนมา

ประยุกตใชกับสถานการณจริงในบริบทตาง ๆ ท่ีหลากหลาย   

จุดประสงคของการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ OECD/PISA เพ่ือศึกษาวา เยาวชนกลุมอายุ 15 ป 

จะสามารถเปนประชาชนท่ีรับรูสาระ มีขอมูลขาวสาร เปนผูบริโภคท่ีฉลาดเพียงใดและสามารถนําสิ่งท่ีได

ศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนไปใชในสถานการณท่ีจะตองพบในชีวิตจริงไดหรือไม อยางไร 

การท่ี PISA ใหความสําคัญกับปญหาในชีวิตจริงเพราะวาประชาชนทุกวันนี้ตองเผชิญหนากับกิจวัตร

ประจําวันท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร เปนตนวา ปริมาณ รูปทรง มิติ ความนาจะเปน และแนวคิดทาง

คณิตศาสตรตาง ๆ อีกมากมาย  PISA จึงตองการใหนักเรียนเผชิญหนากับปญหาทางคณิตศาสตรท่ีมีอยู

ในแวดวงของการดําเนินชีวิต โดยใหนักเรียนระบุสถานการณท่ีสําคัญของปญหา กระตุนใหหาขอมูล สํารวจ

ตรวจสอบและนําไปสูการแกปญหา ในกระบวนการนี้ตองใชทักษะหลายอยาง เปนตนวา การคิดและ

การใชเหตุผล การโตแยง การสื่อสาร การสรางตัวแบบ การตั้งปญหาและการแกปญหา การนําเสนอ 

การใชสัญลักษณ และการดําเนินการ การท่ีนักเรียนตองใชทักษะตาง ๆ ท่ีหลากหลายมารวมกัน หรือใช

ทักษะหลายอยางท่ีทับซอนหรือคาบเก่ียวกัน เพราะกําลังคนในปจจุบันถูกคาดหวังใหเปนกําลังงานท่ีมี

ความคิดและสมรรถนะสูงซ่ึงจะสงผลตองานท่ีทําในหนาท่ี และสําหรับทุก ๆ คนไมวาจะทํางานระดับใด

จะถูกคาดหวังวาตองไมใชเฉพาะแรงกายทํางานซํ้า ๆ อยางเดิมเทานั้น แตจะตองพบกับความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและตองสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหสามารถจัดการกับเทคโนโลยี เครื่องจักรกล และ

ขอมูลขาวสารท่ีเขามาตลอดเวลา แนวโนมของทุก ๆ อาชีพชี้บงวา “บุคคลตองมีความสามารถท่ีจะเขาใจ 

สื่อสาร ใช และอธิบายแนวคิด และวิธีการท่ียึดถือการคิดแบบคณิตศาสตรเปนหลัก” 
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2 ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012 
 

นิยามการรูเรื่องคณิตศาสตร  

PISA ใหนิยาม “การรูเรื่องคณิตศาสตร” ไววา 

“... คือ สมรรถนะของบุคคลในการคิด ใช และตีความคณิตศาสตรในบริบทท่ีหลากหลาย 

รวมถึงการใหเหตุผลอยางเปนคณิตศาสตร และการใชแนวคิด กระบวนการ ขอเท็จจริง 

และเครื่องมือเก่ียวกับคณิตศาสตรในการบรรยาย อธิบาย และทํานายปรากฏการณตาง ๆ 

การรูเรื่องคณิตศาสตรชวยใหรูและเขาใจบทบาทของคณิตศาสตรท่ีมีในโลกทําใหสามารถ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานความรูท่ีเขมแข็ง เพ่ือจะเปนพลเมืองท่ีมีความคิด มีความหวงใย และ

สรางสรรคสังคม” 

 

กรอบโครงสรางการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตร 

กรอบการประเมินผลของ OECD/PISA เนนท่ีการประเมินวา นักเรียนอายุ 15 ป รูเรื่องคณิตศาสตรมากนอย

เพียงใด นั่นคือ สามารถนําฐานความรูคณิตศาสตรมาใช และเผชิญหนากับปญหาในโลกจริงไดเพียงใด 

ขอบเขตของคณิตศาสตรครอบคลุมองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 

 กระบวนการทางคณิตศาสตร (process) ท่ีอธิบายสิ่งท่ีแตละคนทําเพ่ือเชื่อมโยงบริบทของปญหา

กับคณิตศาสตร แลวนําไปสูการแกปญหา 

 เนื้อหาคณิตศาสตร (content) ท่ีตองนํามาใชในการแกปญหา 

 สถานการณหรือบริบท (contexts) ท่ีปญหานั้นตั้งอยู  
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แบบจําลองการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
นิยามของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิด การใช้ และการตีความ
คณิตศาสตร์  สามคําน้ีมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อการจัดการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า แต่ละคนสามารถเช่ือมโยงบริบทของปัญหากับคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาได้อย่างไร สําหรับ 
PISA 2012 กระบวนการทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ดังน้ี 

 การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
 การใช้แนวคิด ข้อเท็จจริง วิธีดําเนินการ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 การตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 

การรู้ว่านักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน
เป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดทํานโยบายทางการศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งผลการสํารวจของ PISA ในกระบวนการ 
การคิดในเชิงคณิตศาสตร์ ช้ีให้เห็นว่า นักเรียนสามารถรู้และบอกโอกาสที่จะใช้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์

ความทา้ทายในบริบทโลกชวิีตจริง
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์: ปริมาณ   ความไม่แน่นอนและข้อมูล   การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์   ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ 

บริบทโลกชีวิตจริง: บริบทส่วนตัว  สังคม  อาชีพ  วิทยาศาสตร์ 

ความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์และลงมือทํา
แนวคิดหลัก ความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร:์ การส่ือสาร  การแสดงเคร่ืองหมายแทน การสร้างกลยุทธ์  การทําให้เป็น
คณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง  การใช้สัญลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์ หรือภาษาเทคนิค และการ
ดําเนินการ  การใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ 

กระบวนการ:  คิด ใช้ และตีความ/ประเมิน 

ปัญหา 
ในโลกชีวิตจริง

ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ผลลัพธ ์
ในโลกชีวิตจริง

ผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร ์

คิด/แปลงปัญหา

ตีความ

ประเมิน/
อธิบาย 

 
ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ 



 

4 ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012 
 

ของปญหา แลวใหโครงสรางทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนตองใชในการแปลงสถานการณของปญหาใหอยูใน

รูปทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด สวนกระบวนการ การใชหลักคณิตศาสตร ชี้ใหเห็นวา 

นักเรียนสามารถลงมือคํานวณ ดําเนินการ และประยุกตแนวคิดหลัก และขอเท็จจริงท่ีนําไปสูการแกปญหา

เชิงคณิตศาสตรกับปญหาท่ีถูกเปลี่ยนใหเปนปญหาเชิงคณิตศาสตรไดดีเพียงใด และสําหรับกระบวนการ 

ตีความ ชี้ใหเห็นวา นักเรียนสามารถสะทอนขอสรุปและวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตีความผลท่ีได

ไปสูบริบทปญหาในโลกชีวิตจริง และระบุไดวาผลลัพธหรือขอสรุปเปนเหตุเปนผลหรือไม  การท่ีนักเรียน

จะนําคณิตศาสตรมาใชกับปญหาหรือสถานการณขึ้นอยูกับทักษะที่อยูภายในสามกระบวนการนี้ และ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับประสิทธิภาพของแตละกระบวนการจะชวยใหสามารถตัดสินใจหรือวางแผน

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหรือวางนโยบายทางการศึกษาไดตอไป 

การคิดสถานการณของปญหาในเชิงคณิตศาสตร 

นิยามของคําวา การคิด ในการรูเรื่องคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของแตละบุคคลในการรูและ

บอกโอกาสในการใชคณิตศาสตร แลวกําหนดโครงสรางทางคณิตศาสตรใหกับปญหาท่ีพบในสถานการณ

สําหรับกระบวนการของ การคิดสถานการณของปญหาในเชิงคณิตศาสตร คือการท่ีบุคคลตัดสินใจไดวา

สวนใดท่ีเขาสามารถดึงคณิตศาสตรท่ีจําเปนไปใชในการวิเคราะห  สรางแนวทาง และนําไปแกปญหา  

โดยบุคคลเหลานี้สามารถแปลงปญหาจากสถานการณในชีวิตจริงใหอยูในขอบเขตคณิตศาสตร และ

กําหนดโครงสรางทางคณิตศาสตร การแสดงเครื่องหมายแทน และลักษณะจําเพาะใหกับปญหาในโลก

ชีวิตจริงซ่ึงสามารถใหเหตุผล ตั้งสมมติฐาน และพิจารณาขอจํากัดไดอยางสมเหตุสมผล กระบวนการนี้

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• การระบุประเด็นทางคณิตศาสตรของปญหาท่ีตั้งอยูในบริบทโลกชีวิตจริง และการระบุตัวแปรท่ีสําคัญ 

• การรูโครงสรางทางคณิตศาสตร (รวมถึง กฎเกณฑ ความสัมพันธ และแบบรูป) ของปญหาหรือ

สถานการณ 

• การทําสถานการณหรือปญหาใหอยูในรูปอยางงาย เพ่ือทําใหการวิเคราะหทางคณิตศาสตรงายข้ึน 

• การระบุขอจํากัดและสมมติฐานท่ีอยูเบื้องหลังแบบจําลองทางคณิตศาสตรและจากการทําใหอยูในรูป

อยางงายท่ีรวบรวมไดจากบริบท 

• การนําเสนอสถานการณในเชิงคณิตศาสตร โดยการใชตัวแปร สัญลักษณ แผนภาพ และแบบจําลอง

มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

• การนําเสนอปญหาในหลากหลายวิธี รวมถึงการจัดการกับปญหาใหสอดคลองกับแนวคิดทางคณิตศาสตร 

และการสรางสมมติฐานท่ีเหมาะสม 

• การรูเขาใจและการอธิบายความสัมพันธระหวางภาษาที่เฉพาะกับบริบทของปญหากับภาษาที่เปน

สัญลักษณและภาษาอยางเปนทางการท่ีจําเปนตองใชในการแสดงเชิงคณิตศาสตร 
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• การแปลงปญหาใหอยูในรูปของภาษาทางคณิตศาสตรหรือใชการแสดงแทน 

• การรูแงมุมตาง ๆ ของปญหา ซึ่งสอดคลองกับปญหาที่รู หรือแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรที่รู จัก

ขอเท็จจริง หรือวิธีดําเนินการ และ 

• การใชเทคโนโลยีเพื่อแสดงความสัมพันธภายในปญหาที่อยูในสถานการณเชิงคณิตศาสตร  (เชน 

ตารางโปรแกรมทํางาน หรือรายการท่ีมีใหบนเครื่องคํานวณเชิงกราฟ) 

การใชแนวคิด ขอเท็จจริง วิธีดําเนินการ และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

นิยามของคําวา การใช ในการรูเรื่องคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของแตละบุคคลในการประยุกตใช

แนวคิดหลักทางคณิตศาสตร ขอเท็จจริง วิธีดําเนินการ และเหตุผลทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิง

คณิตศาสตรเพ่ือใหไดขอสรุปทางคณิตศาสตร  ในกระบวนการ การใชแนวคิด ขอเท็จจริง วิธีดําเนินการ 

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหา ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีแตละคนแสดงวิธีดําเนินการทาง

คณิตศาสตรท่ีจําเปนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธ และคนหาวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร (เชน แสดงการคํานวณ

เลขคณิต การแกสมการ การอนุมานเชิงตรรกศาสตรจากสมมติฐานทางคณิตศาสตร การใชเชิงสัญลักษณ 

การสกัดขอมูลทางคณิตศาสตรจากตารางและกราฟ การแสดงแทนและการจัดการกับรูปรางและรูปทรง 

และการวิเคราะหขอมูล)  นักเรียนพยายามสรางแบบจําลองของสถานการณปญหา สรางกฎเกณฑ ระบุ

ความเชื่อมโยงระหวางองคความรูทางคณิตศาสตร และสรางขอโตแยงทางคณิตศาสตร กระบวนการนี้

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• การคิดและนํากลยุทธในการหาวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตรไปใช 

• การใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร รวมท้ังเทคโนโลยีเพ่ือชวยหาวิธีแกปญหาท่ีถูกตองหรือเหมาะสม 

• การนําขอเท็จจริง กฎเกณฑ ข้ันตอนวิธี และโครงสรางทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา 

• การจัดการดานจํานวน ขอมูลและขอสนเทศเก่ียวกับกราฟและสถิติ นิพจนพีชคณิตและสมการ และ

การแสดงแทนทางเรขาคณิต 

• การเขียนแผนภาพ กราฟ และโครงสรางทางคณิตศาสตรและการสกัดขอมูลทางคณิตศาสตรจาก

สิ่งเหลานั้น 

• การใชและการสลับท่ีระหวางการแสดงแทนตาง ๆ ในกระบวนการแกปญหา 

• การสรางขอสรุปทั่วไปบนพื้นฐานของผลลัพธที่เกิดจากการนําวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การแกปญหา และ 

• การสะทอนขอโตแยงทางคณิตศาสตร การอธิบายและการแสดงเหตุผลตอผลลัพธทางคณิตศาสตร 
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การตีความ การประยุกตใช และการประเมินผลลัพธทางคณิตศาสตร 

นิยามของคําวา ตีความ ในการรูเรื่องคณิตศาสตร มุงเนนไปท่ีความสามารถของแตละบุคคลในการสะทอน

วิธีแกปญหา ผลลัพธ หรือขอสรุปทางคณิตศาสตรแลวตีความออกมาในบริบทของปญหาโลกชีวิตจริง  

ซ่ึงรวมถึงการแปลความหมายของวิธีแกปญหาหรือการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรยอนกลับไปท่ีบริบทของ

ปญหา และตัดสินวาผลลัพธท่ีไดเปนเหตุเปนผลและเขากันไดกับบริบทของปญหาหรือไม บุคคลท่ีใช

กระบวนการนี้อาจสรางและสื่อสารคําอธิบายหรือขอโตแยงในบริบทของปญหา และการสะทอนทั้ง

กระบวนการสรางแบบจําลองและผลที่ได กระบวนการประเภทนี้รวม “ตีความ” และ “ประเมิน” 

ไวดวยกัน  กระบวนการนี้ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• การตีความผลลัพธทางคณิตศาสตรกลับไปท่ีบริบทโลกชีวิตจริง 

• การประเมินความเปนเหตุเปนผลของวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตรในบริบทของปญหาโลกชีวิตจริง 

• ความเขาใจวาสถานการณในชีวิตจริงสงผลกระทบตอผลลัพธและการคิดคํานวณตามกระบวนการ

หรือตัวแบบทางคณิตศาสตรอยางไร เพ่ือตัดสินใจวาจะปรับปรุงหรือนําผลไปใชอยางไร 

• อธิบายไดวาเพราะเหตุใดผลลัพธหรือขอสรุปทางคณิตศาสตรจึงเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับบริบท

ของปญหา 

• ความเขาใจขอบเขตและขอจํากัดของแนวคิดคณิตศาสตรและวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร และ 

• วิจารณและระบุขอจํากัดของแบบจําลองท่ีใชแกปญหา 

 

ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่อยูในกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีใชในกรอบโครงสรางนี้ มี 7 ขอ ดังตอไปนี้ 

• การสื่อสาร (Communication)  ความสามารถของแตละบุคคลท่ีรับรูการมีอยูของสิ่งท่ีทาทาย 

และถูกกระตุนใหรูและเขาใจสถานการณปญหา  การอาน การถอดรหัส และการตีความขอความ  

การถาม ภาระงานหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีทําใหแตละคนสามารถสรางแบบจําลองสถานการณข้ึนมาในใจ 

ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญในการเขาใจปญหา การทําปญหาใหงายขึ้น และการคิดสรางปญหา  

ในระหวางกระบวนการแกปญหา ผลที่ไดในเบื้องตนอาจจําเปนตองมีการสรุปและนําเสนอ 

หลังจากท่ีพบวิธีแกปญหาแลว ผูแกปญหาจําเปนตองนําเสนอวิธีแกปญหานั้น และบางทีตองมี

การอธิบาย และใหเหตุผลกับผูอ่ืน 

• การทําใหเปนคณิตศาสตร (Mathematising)  การรูเรื่องคณิตศาสตรเกี่ยวของกับการแปลง

ปญหาในโลกชีวิตจริงใหอยูในรูปปญหาทางคณิตศาสตรอยางแทจริง (รวมท้ัง การสรางโครงสราง 

การสรางแนวคิด หลักการสรางสมมติฐาน และ/หรือการคิดแบบจําลอง)  หรือการตีความ หรือ

การประเมินผลลัพธทางคณิตศาสตร หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรใหเชื่อมโยงกับปญหาเดิม  
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 การแสดงเคร่ืองหมาย/สัญลักษณ์แทน (Representation)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์มักเก่ียวข้องกับ
การแสดงเครื่องหมายแทนสิ่งต่าง ๆ และสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นํามาซึ่ง
การเลือก การตีความ การแปล และการใช้การแสดงเคร่ืองหมายแทนที่หลากหลายในการจับ
ประเด็นของสถานการณ์ ปฏิสัมพันธ์กับปัญหา หรือเพ่ือนําเสนองาน  การแสดงเคร่ืองหมายแทน 
ได้แก่ กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ สมการ สูตร และสื่อที่เป็นรูปธรรม 

 การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง (Reasoning and argument)  ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ที่ถูกนํามาใช้ในแต่ละขั้นตอนและแต่ละกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ การให้
เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง ความสามารถน้ีเก่ียวข้องกับพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลใน
กระบวนการคิดซึ่งได้สํารวจและเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของปัญหา เพื่อใช้สร้างข้อสรุปจาก
สิ่งเหล่าน้ัน ตรวจสอบการให้เหตุผลที่ได้รับ หรือแสดงการให้เหตุผลของข้อความหรือวิธีแก้ปัญหา 

 การสร้างกลยุทธ์เพ่ือแก้ปัญหา (Devising strategies for solving problems)  การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์จําเป็นต้องมีความสามารถในการคิดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วยกระบวนการควบคุมขั้นสูงซึ่งนําแต่ละคนไปสู่การรู้ การคิด และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะน้ีมีลักษณะที่เป็นการเลือก หรือคิดแผนหรือกลยุทธ์ที่จะใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาที่มาจากภาระงานหรือบริบท และการช้ีแนวทางการนําไปใช้  ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์น้ีอาจต้องใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการแก้ปัญหา 

 การใช้สัญลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์ หรือภาษาเทคนิคและการดําเนินการ (Using symbolic, 
formal and technical language and operations)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์จําเป็นต้องใช้
สัญลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์หรือภาษาเทคนิค และการดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจ 
การตีความ การจัดการ และการใช้นิพจน์สัญลักษณ์ในบริบททางคณิตศาสตร์ (ได้แก่ นิพจน์
พีชคณิต และการดําเนินการ) เพื่อดําเนินการตามแบบแผนและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์  
นอกจากน้ี ยังรวมถึงความเข้าใจและการใช้โครงสร้างตามแบบแผนที่มาจากนิยาม กฎเกณฑ์ 
และระบบตามแบบแผน  และการใช้อัลกอริทึมกับองค์ความรู้เหล่าน้ีด้วย  สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์
และระบบจะถูกใช้ตามความรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับภาระงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ในการสร้าง วิธีแก้ปัญหา หรือการตีความทางคณิตศาสตร์ 

 การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (Using mathematical tools)  สมรรถนะสุดท้ายน้ีเป็นการ
สนับสนุนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์น้ีหมายรวมถึงเครื่องมือทางกายภาพ เช่น เครื่องมือการวัด เครื่องคิดเลข และ
เครื่องมือในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีให้ใช้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง  ความสามารถน้ีเก่ียวข้องกับการรู้จัก
และการนําเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้เพ่ือช่วยในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และการรู้ถึงข้อจํากัด
ของเคร่ืองมือน้ัน ๆ ด้วย  เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลผลลัพธ์ด้วย 
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เนื้อหาคณิตศาสตร 

ความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร และความสามารถในการนําความรูไปใชในการแกปญหาไดจริงเปน

สิ่งสําคัญสําหรับพลเมืองในโลกสมัยใหม  ในการแกปญหาและตีความสถานการณในบริบทตาง ๆ จึง

จําเปนตองดึงความรูและความเขาใจเก่ียวกับคณิตศาสตรมาใช 

แนวคิดทางคณิตศาสตรไดถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจ จัดระเบียบ และวิเคราะห

ปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ สังคม และการคิดจินตนาการตาง ๆ  หลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียน

โดยท่ัวไปแลวจะสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ (เชน จํานวน พีชคณิต เรขาคณิต ฯลฯ) และมีรายละเอียดใน

หัวขอท่ีสะทอนถึงท่ีมา แนวคิดท่ียึดถือมา และเปนฐานของการจัดการแผนการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม 

ในโลกของความเปนจริง ปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรไมไดจัดระเบียบมาเปนหมวดหมู

หรือแยกเนื้อหาสาระมาให และไมคอยมีปรากฏการณใดท่ีสามารถใชความรูจากเนื้อหาสาระเดียวมา

แกปญหาได แตตองใชพ้ืนฐาน ความรูท่ีกวางขวาง ครอบคลุมหลายดานกวาท่ีใชอยูในหองเรียน  

เนื่องจากระดับของการรูเรื่องคณิตศาสตรจะพิจารณาจากการท่ีบุคคลนั้นสามารถใชความรูและทักษะ

ทางคณิตศาสตรมาแกปญหาในโลกชีวิตจริง ตามสถานการณหรือบริบทท่ีแตกตางหลากหลายไดดีเพียงใด 

ดังนั้นในการประเมินจึงใชปรากฏการณเปนตัวตั้งในการนําไปสูแนวคิด โครงสราง หรือความคิดหลักการ

ทางคณิตศาสตร วิธีนี้จึงประกันไดวาการประเมินจะตรงกับจุดมุงหมายในนิยามของการประเมิน ซ่ึงจะไม

เหมือนกับการประเมินผลคณิตศาสตรท่ีพบเห็นในหลักสูตรท่ัวไป  

โครงสรางการประเมินคณิตศาสตรท่ีครอบคลุม 4 เรื่องตอไปนี้ เปนแนวสาระท่ี PISA ใชประเมินตาม

วัตถุประสงค และเปนแนวคิดท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลวตามหลักสูตรคณิตศาสตร

ในโรงเรียน ไดแก  

• การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ  

• ปริภูมิและรูปทรง  

• ปริมาณ  

• ความไมแนนอนและขอมูล 

แตละเรื่องมีลักษณะและรายละเอียด ดังนี้  
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การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationships) 

ธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนในโลกมีความสัมพันธระหวางวัตถุกับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในระบบจะสงผลซ่ึงกันและกัน ในหลายกรณีการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดข้ึนตามชวงเวลา และ

บางกรณีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง 

โดยมีท้ังการเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง บางความสัมพันธเปนสิ่งท่ีถาวร หรือไมเปลี่ยนแปลง

เปนไปตามธรรมชาติของสิ่งนั้น   ดังนั้น การรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธจะเก่ียวของกับ

ความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบตาง ๆ และการรูวาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือใชอธิบายและทํานายการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางไร ซ่ึงในทางคณิตศาสตร

การทําแบบจําลองของการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธใหอยูในรูปของฟงกชันและสมการท่ีเหมาะสม 

ไดรวมถึงการคิด การตีความ และการแปลความตัวแทนความสัมพันธในเชิงสัญลักษณและกราฟดวย 

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ พบไดในหลากหลายสถานการณ เชน การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

ดนตรี วัฏจักรของฤดูกาล แบบแผนของสภาพอากาศ ระดับการจางงาน และสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือ

ในมุมมองของเนื้อหาคณิตศาสตรตามหลักสูตร เรื่องฟงกชันและพีชคณิต ไดแก นิพจนทางพีชคณิต 

สมการและอสมการ การแสดงในรูปตารางและกราฟ ก็เปนสวนสําคัญในการสรางคําอธิบาย การสราง

แบบจําลอง และการตีความการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตาง ๆ  

ปริภูมิและรูปทรง (Space and Shape) 

ปริภูมิและรูปทรงครอบคลุมปรากฏการณตาง ๆ อยางกวางขวางซ่ึงมีอยูท่ัวทุกแหงในโลกท่ีเราสามารถ

เห็นไดและมีลักษณะเปนกายภาพ ไดแก แบบรูป สมบัติของวัตถุ ตําแหนงและทิศทาง การแสดงแทนวัตถุ 

การเขารหัสและถอดรหัสของสาระท่ีมองเห็นจากภาพได การนําทาง และปฏิสัมพันธของกลศาสตรกับ

รูปรางจริงและกับการแทน  เรขาคณิตเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับปริภูมิและรูปทรง แตเนื้อหาปริภูมิและ

รูปทรงมีรายละเอียดเกินกวาสาระของวิชาเรขาคณิต ท้ังในเรื่องเนื้อหา ความหมายและวิธีการ ซ่ึงจะ

ขยายกวางไปถึงเรื่องทัศนะการมองเห็น การวัดขนาด และพีชคณิต 

PISA ถือวา ความเขาใจแนวคิดหลักและทักษะเปนสิ่งสําคัญของการรูเรื่องทางคณิตศาสตร ซ่ึงมีความ

เชื่อมโยงกับปริภูมิและรูปทรง โดยการรูเรื่องทางคณิตศาสตรในเนื้อหาเรื่องปริภูมิและรูปทรงประกอบดวย

การดําเนินการขอบขายตาง ๆ เชน ความเขาใจภาพวาดตามสัดสวนที่มองเห็น (เชน การวาดภาพ) 

การสรางและการอานแผนท่ี การเปลี่ยนรูปรางโดยใชและไมใชเทคโนโลยี การตีความมุมมองภาพสามมิติ

จากมุมตาง ๆ ท่ีมองเห็น และการสรางภาพแทนรูปราง 
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ปริมาณ (Quantity) 

แนวคิดเรื่องปริมาณเปนเรื่องทางคณิตศาสตรท่ีพบมากท่ีสุดและเปนเรื่องท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 

ในเรื่องปริมาณจะรวมถึงเรื่องการกําหนดปริมาณของวัตถุ ความสัมพันธ สถานการณและกลุมของสิ่งตาง ๆ 

ในโลก ความเขาใจการแสดงแทนปริมาณในรูปแบบตาง ๆ และการตัดสินจากการตีความและขอโตแยง

เชิงปริมาณ การรูเรื่องปริมาณควรมีความเขาใจเก่ียวกับการวัดขนาด การนับ ขนาด หนวยนับ ตัวบงชี้ 

ขนาดสัมพันธ และแนวโนมเชิงตัวเลขและแบบรูป  นอกจากนี้ ในดานการใหเหตุผลเชิงปริมาณ เชน 

ความรูสึกเชิงจํานวน  การแสดงจํานวนดวยวิธีตาง ๆ การคํานวณอยางฉลาด การคิดเลขในใจ การ

ประมาณคา และการประเมินผลลัพธอยางมีเหตุมีผล ลวนเปนสิ่งจําเปนตอการรูเรื่องทางคณิตศาสตร

เก่ียวกับปริมาณ 

การแสดงปริมาณเปนวิธีข้ันพ้ืนฐานสําหรับการอธิบายและการวัดสิ่งตาง ๆ ในโลก และเปนตัวชวยในดาน

ตาง ๆ เชน การสรางแบบจําลองสถานการณ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ การอธิบาย

และปรับปรุงเรื่องปริภูมิและรูปทรง การจัดการและการตีความขอมูล และการวัดและประเมินความ

ไมแนนอน ดังนั้น การรูเรื่องทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับปริมาณ จึงเปนการนําความรูเรื่องจํานวนและ

การดําเนินการไปใชในเปาหมายตาง ๆ อยางกวางขวาง 

ความไมแนนอนและขอมูล (Uncertainty and Data) 

ความไมแนนอนเปนเรื่องท่ีมีอยูในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและในชีวิตประจําวัน  และเปนเรื่องท่ีเปนหัวใจ

สําคัญของการวิเคราะหทางคณิตศาสตรในสถานการณปญหาท่ีหลากหลาย รวมท้ังทฤษฎีความนาจะเปน

และสถิติ และเทคนิคของการพรรณนาและการนําเสนอขอมูลซ่ึงถูกสรางข้ึนมาเพ่ือจัดการกับเรื่องนี้  เนื้อหา

เรื่องความไมแนนอนและขอมูลนี้รวมถึงการรูวาตําแหนงใดท่ีมีความผันแปรในกระบวนการมีการรับรูถึง

ปริมาณของความผันแปร การรับรูถึงความไมแนนอนและความผิดพลาดจากการวัด และความรูในเรื่อง

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการคิด การตีความ และการประเมินขอสรุปในสถานการณท่ีมี

ความไมแนนอนเปนจุดสําคัญ ซ่ึงการนําเสนอและการตีความขอมูลเปนแนวคิดหลักของเนื้อหาประเภทนี้ 

ความไมแนนอนพบไดในการทํานายทางวิทยาศาสตร การสํารวจความคิดเห็น การพยากรณอากาศ และ

แบบแผนทางเศรษฐกิจ  การมีความแปรผันในกระบวนการผลิต  คะแนนสอบ และผลการสํารวจ รวมท้ัง 

เรื่องโอกาสซ่ึงพบไดในกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ของแตละคน  โดยทั่วไป เรื่องความนาจะเปนและ

สถิติในหลักสูตรเปนเครื่องมือที่ใชในการพรรณนา การสรางตัวแบบ การตีความความไมแนนอนของ

ปรากฏการณ และการนําไปอางอิง นอกจากนี้ การแกปญหาท่ีอยูในเนื้อหาประเภทนี้ยังตองใชความรู

เก่ียวกับจํานวนและพีชคณิต เชน การแสดงแทนดวยกราฟ และสัญลักษณดวย 
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สถานการณหรือบริบท 

ลักษณะสําคัญของการรูเรื่องคณิตศาสตร คือ การท่ีคณิตศาสตรไดเขาไปเก่ียวของกับการแกปญหาท่ีอยู

ในบริบทหนึ่ง  ซ่ึงเปนบริบทในโลกชีวิตจริงท่ีมีปญหานั้นตั้งอยู  ใน PISA 2012 ไดใหความสําคัญกับบริบท

ท่ีหลากหลาย ซ่ึงแบงไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 บริบทสวนตัว (Personal Context) คําถามที่จัดอยูในบริบทนี้จะเนนที่กิจกรรมของบุคคล 

ครอบครัว หรือกลุมเพ่ือน โดยอาจเปนเรื่องสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย สถานการณท่ีเก่ียวของ

กับการเตรียมอาหาร การชอปปง การเลมเกมส สุขภาพสวนบุคคล การเดินทาง กีฬา การทองเท่ียว 

การจัดตารางเวลาสวนบุคคล และการจัดการทางการเงินสวนบุคคล 

 บริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) คําถามท่ีจัดอยูในบริบทนี้เนนท่ีการทํางาน

ในโลกชีวิตจริง เชน การวัดขนาด การคิดคาใชจาย และการสั่งซ้ือวัสดุสําหรับการกอสราง การเงิน/

การบัญชี  การควบคุมคุณภาพ การจัดกําหนดการ/รายการสินคา การออกแบบ/สถาปตยกรรม 

และการทํางานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ  บริบทเก่ียวกับอาชีพอาจมีความเก่ียวของตั้งแตงานท่ี

ใชแรงงานโดยไมตองใชทักษะ จนถึงงานท่ีตองใชความเชี่ยวชาญระดับสูง 

 บริบททางสังคม (Societal Context) คําถามท่ีจัดอยูในบริบทนี้เนนท่ีชุมชนหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปน

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับโลก  เชน ระบบการลงคะแนนเสียง การขนสงสาธารณะ 

การปกครองนโยบายภาครัฐ ประชากร การโฆษณา สถิติแหงชาติ และเศรษฐกิจ  แมวาบริบท

ดังกลาวจะเปนเรื่องสวนบุคคล แตถือวามีผลตอสังคมในภาพรวม 

 บริบททางวิทยาศาสตร (Scientific Context) คําถามที่จัดอยูในบริบทนี้เกี่ยวของกับการนํา

คณิตศาสตรไปใชในโลกชีวิตจริง และประเด็นหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เชน สภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ ระบบนิเวศวิทยา การแพทย วิทยาศาสตรอวกาศ พันธุกรรม 

การวัด และเรื่องท่ีเก่ียวของกับโลกของคณิตศาสตรภายใตบริบททางวิทยาศาสตร 
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คําอธิบายสําหรับผูอาน 
 

ขอสอบคณิตศาสตรของโครงการ PISA ท่ีนําเสนอในเอกสารเลมนี้ เปนขอสอบ

บางสวนที่ไดรับอนุญาตใหเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น  

ซ่ึง OECD เปนผูถือลิขสิทธิ์ของขอสอบ PISA ทุกขอ 

ขอสอบประกอบดวย เนื้อเรื่องและขอคําถามท่ีเก่ียวของกับเนื้อเรื่องนั้น ๆ ในแตละ

ขอคําถามไดระบุเกณฑการใหคะแนน ลักษณะเฉพาะของขอสอบ และรอยละของ

นักเรียนประเทศตาง ๆ ในเอเชียท่ีตอบถูก สําหรับขอสอบบางขอท่ีประเทศไทย

ไมไดใชในการสอบจึงไมมีขอมูลในสวนนี้ 
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 แฟลชไดรฟ 

แฟลชไดรฟ เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีมีขนาดเล็ก 

อนันตมีแฟลชไดรฟอันหนึ่งซ่ึงเก็บเพลงและรูปถายไว  แฟลชไดรฟมีความจุ 1 GB (1,000 MB)       

กราฟขางลางแสดงสถานะดิสกปจจุบันของแฟลชไดรฟของอนันต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะดิสกของแฟลชไดรฟ 

เพลง (650 MB) 

รูปถาย (198 MB) 

พื้นที่วาง (152 MB) 

คําถามท่ี 1: แฟลชไดรฟ 

อนันตตองการยายอัลบั้มรูปถายขนาด 350 MB ลงในแฟลชไดรฟของเขา  แตพ้ืนท่ีวางใน

แฟลชไดรฟมีไมเพียงพอ  ซ่ึงเขาไมตองการลบรูปถายใด ๆ ท่ีมีอยูออก  แตเขายินดีท่ีจะลบ

อัลบั้มเพลงสองอัลบั้มออก 

แฟลชไดรฟของอนันต เก็บอัลบั้มเพลงขนาดตาง ๆ ตอไปนี้ 

อัลบ้ัม ขนาด 

อัลบ้ัม 1 100 MB 

อัลบ้ัม 2 75 MB 

อัลบ้ัม 3 80 MB 

อัลบ้ัม 4 55 MB 

อัลบ้ัม 5 60 MB 

อัลบ้ัม 6 80 MB 

อัลบ้ัม 7 75 MB 

อัลบ้ัม 8 125 MB 

ถาลบอัลบั้มเพลงอยางมากท่ีสุดสองอัลบั้มจะทําใหแฟลชไดรฟของอนันตมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอ 

ท่ีจะเพ่ิมอัลบั้มรูปถายใชหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  และ

แสดงวิธีการคํานวณเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

คําตอบ: ใช / ไมใช 

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

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

 ............................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  แฟลชไดรฟ  

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ใช  (โดยตรงหรือโดยนัย) และ ระบุชื่อสองอัลบั้ม (หรือขนาด) ซ่ึงใชพ้ืนท่ี 198 MB หรือ

มากกวา 

• เขาตองลบออก 198 MB (350-152) ดังน้ัน เขาอาจลบอัลบ้ัมเพลงใด ๆ สองอัลบ้ัม ท่ีรวมกันแลว

มากกวา 198 MB ตัวอยางเชน อัลบ้ัม 1 และ อัลบ้ัม 8 

• ใช  เขาอาจจะลบอัลบ้ัม 7 และ อัลบ้ัม 8 ซึ่งทําใหไดพ้ืนท่ีวาง 152 + 75 + 125 = 352 MB 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณและเปรียบเทียบคาท่ีได
ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 22.42 

นานาชาติ 36.93 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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คําถามท่ี 2: แฟลชไดรฟ 

ในชวงหลายสัปดาหตอมา  อนันตลบรูปถายและเพลงบางสวนออก  แตไดเพ่ิมไฟลรูปถายและ  

เพลงใหมเขาไปดวย  สถานะดิสกใหมแสดงในตารางขางลาง: 

เพลง 550 MB 

รูปถาย 338 MB 

พ้ืนท่ีวาง 112 MB 

พ่ีชายของอนันตใหแฟลชไดรฟอันใหมกับเขา ซ่ึงมีความจุ 2 GB (2,000 MB) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวาง

ท้ังหมด อนันตจึงยายสิ่งท่ีเก็บไวในแฟลชไดรฟอันเกาลงในอันใหม 

กราฟใดตอไปนี้ แสดงสถานะดิสกของแฟลชไดรฟอันใหม จงเขียนวงกลมลอมรอบ 1, 2, 3  

หรือ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. 

 

2. 

 

 

 
3. 

 

4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เขาใจความสมัพันธระหวางภาษาของ
โจทยและสญัลักษณ กับภาษาท่ีเปน
ทางการท่ีจําเปนตองใชในการนําเสนอ
ทางคณิตศาสตร 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 30.96 

นานาชาติ 44.87 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

คะแนนเต็ม 

ขอ 4.  [รูป 4] 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

เพลง 

รูปถาย 

พื้นที่วาง 

เพลง 

รูปถาย 

พื้นที่วาง 

เพลง 

รูปถาย 

พื้นที่วาง 

เพลง 

รูปถาย 

พื้นที่วาง 
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 เคร่ืองเลนท่ีชํารุด 

บริษัท อิเล็กทริกส  ผลิตเครื่องใชไฟฟาสองชนิดคือ เครื่องเลนวิดีโอ และเครื่องเลนเพลง  ในข้ันตอน

สุดทายของการผลิตแตละวัน  เครื่องเลนจะถูกทดสอบและหากเครื่องเลนเหลานั้นชํารุดจะถูกคัดออก

แลวสงไปซอม 

ตารางตอไปนี้ แสดงจํานวนเครื่องเลนแตละชนิดท่ีผลิตโดยเฉลี่ยตอวัน และรอยละของเครื่องเลนท่ีชํารุด  

โดยเฉลี่ยตอวัน 

ชนิดของเคร่ืองเลน จํานวนเคร่ืองเลน 
ท่ีผลิตโดยเฉลี่ยตอวัน 

รอยละของเคร่ืองเลน 
ท่ีชํารุดโดยเฉลี่ยตอวัน 

เครื่องเลนวิดีโอ 2,000 5% 

เครื่องเลนเพลง 6,000 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  เครื่องเลนท่ีชํารดุ 

คะแนนเต็ม         ไมไดคะแนน 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสามขอ: ไมใช  ไมใช  ใช ตามลําดับ  รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 
 
 
 
 

คําถามท่ี 1: เครื่องเลนท่ีชํารุด 

ขอความตอไปนี้เก่ียวกับการผลิตในแตละวันของบริษัท อิเล็กทริกส  ขอความเหลานี้ถูกตอง 

ใชหรือไม 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

ขอความ ขอความถูกตองใชหรือไม 

หน่ึงในสามของเครื่องเลนท่ีผลติแตละวันเปนเครื่องเลนวิดโีอ ใช / ไมใช 

ในแตละกลุมของเครื่องเลนวิดีโอท่ีผลิตทุก ๆ 100 เครื่อง  จะมี

เครื่องท่ีชํารุด 5 เครื่องพอด ี

ใช / ไมใช 

ถาสุมเลือกเครื่องเลนเพลงท่ีผลติในแตละวันไปทดสอบ 

ความนาจะเปนท่ีเครื่องเลนเพลงท่ีสุมไดจะตองนําไปซอมเปน 0.03 

ใช / ไมใช 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : ตีความขอมลูเชิงสถิติท่ีเก่ียวของกับ
ความไมแนนอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 11.03 

นานาชาติ 16.10 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  เครื่องเลนท่ีชํารดุ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําอธิบายท่ีใชขอมูลจากตารางไดอยางถูกตอง (เปนกลาง ๆ โดยท่ัวไป หรือระบุอยาง

เฉพาะเจาะจง) เพ่ืออธิบายวาเพราะเหตุใดผูทดสอบจึงไมถูกตอง 

• ผูทดสอบไมถูกตอง  

5% ของ 2,000 เปน 100   แต 3% ของ 6,000 เปน 180   ดังน้ัน โดยเฉลี่ย  เครื่องเลนเพลง  

180 เครื่องถูกสงซอม ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของเครื่องเลนวิดโีอท่ีถูกสงซอมซึ่งมี 100 เครื่อง 

• ผูทดสอบไมถูกตอง   

อัตราชํารุดของเครื่องเลนวิดโีอเปน 5% ซึ่งนอยกวาสองเทาของอัตราชํารุดของเครื่องเลนเพลง

เล็กนอย   แตพวกเขาผลิตเครื่องเลนเพลง 6,000 เครื่อง ซึ่งเปนสามเทาของเครื่องเลนวิดีโอ   

ดังน้ัน จํานวนเครื่องเลนเพลงจริง ๆ ท่ีสงซอมจะมีมากกวา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

คําถามท่ี 2: เครื่องเลนท่ีชํารุด 

ผูทดสอบคนหนึ่งไดกลาวอางดังตอไปนี้ 

“โดยเฉลี่ย จํานวนเครื่องเลนวิดีโอท่ีสงซอมตอวันมีมากกวาจํานวนเครื่องเลนเพลงท่ีสงซอมตอวัน” 

ใหนักเรียนตัดสินวา คํากลาวอางของผูทดสอบถูกตองหรือไม จงใชเหตุผลทางคณิตศาสตร 

เพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

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

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ตีความขอมลูเชิงสถิติท่ีเก่ียวของกับ
ความไมแนนอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 13.88 

นานาชาติ 33.26 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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คําถามท่ี 3: เครื่องเลนท่ีชํารุด 

บริษัท โทรนิกส ผลิตเครื่องเลนวิดีโอและเครื่องเลนเพลงดวยเชนกัน  ในข้ันตอนสุดทายของ 

การผลิตในแตละวัน เครื่องเลนจะถูกทดสอบและหากเครื่องเลนเหลานั้นชํารุดจะถูกคัดออก

แลวสงไปซอม 

ตารางขางลางเปรียบเทียบจํานวนเครื่องเลนแตละชนิดท่ีผลิตโดยเฉลี่ยตอวัน และรอยละของ

เครื่องเลนท่ีชํารุดโดยเฉลี่ยตอวันของสองบริษัท 

บริษัท จํานวนเคร่ืองเลนวิดีโอ 

ท่ีผลิตโดยเฉลี่ยตอวัน 

รอยละของเคร่ืองเลน 

ท่ีชํารุดโดยเฉลี่ยตอวัน 

บริษัท อิเล็กทริกส 2,000 5% 

บริษัท โทรนิกส 7,000 4% 
 

บริษัท จํานวนเคร่ืองเลนเพลง 

ท่ีผลิตโดยเฉลี่ยตอวัน 

รอยละของเคร่ืองเลน 

ท่ีชํารุดโดยเฉลี่ยตอวัน 

บริษัท อิเล็กทริกส 6,000 3% 

บริษัท โทรนิกส 1,000 2% 

บริษัทใดในสองบริษัท บริษัท อิเล็กทริกส หรือ บริษัท โทรนิกส ท่ีมีรอยละของเครื่องเลน    

ท่ีชํารุดท้ังหมดนอยกวา  จงแสดงวิธีการคํานวณโดยใชขอมูลจากตารางขางบน 

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  เครื่องเลนท่ีชํารดุ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบท่ีคํานวณจํานวนผลิตภัณฑท่ีชํารุดท้ังหมดโดยเฉลี่ยของท้ังสองบริษัทไดอยางถูกตอง 

(อิเล็กทริกส: 280 และ โทรนิกส: 300) หรือ คํานวณรอยละของผลิตภัณฑท่ีชํารุดท้ังหมด

โดยเฉลี่ย (อิเล็กทริกส: 3.5% และ โทรนิกส: 3.75%) ไดอยางถูกตอง และสรุปวาบริษัท 

อิเล็กทริกส มีรอยละของเครื่องเลนท่ีชํารุดท้ังหมดนอยกวา [หมายเหตุ: เพราะท้ังสองบริษัท

ผลิต 8,000 ชุด การคํานวณรอยละจึงไมจําเปน] 

• บริษัท อิเล็กทริกส เพราะวา 5% ของ 2,000 เปน 100  และ 3% ของ 6,000 เปน 180  ดังน้ัน  

การผลิตแตละวันของบริษัท อิเล็กทริกส มีเครื่องเลนท่ีถูกสงไปซอมโดยเฉลี่ย 280 เครื่อง  ซึ่ง 280 

เครื่อง จาก 8,000 เครื่อง แสดงวา อัตราชํารุดท้ังหมดเปน 3.5% การคํานวณลักษณะเดียวกันน้ีกับ

บริษัท โทรนิกส แสดงวา พวกเขามีอัตราชํารดุท้ังหมดเปน 3.75% [ตองแสดงการคํานวณหารอยละ

จึงจะไดคะแนนเต็ม] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

  

 

 

 

 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 11.39 

นานาชาติ 17.36 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ตีความขอมลูเชิงสถิติท่ีเก่ียวของกับ
ความไมแนนอน 
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 การซื้อหองชุด 

นี่เปนแบบแปลนของหองชุด ซ่ึงพอแมของจักรตองการซ้ือจากตัวแทนจําหนายอสังหาริมทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสวน:  

1 ซม. แทน 1 ม. 

 

หองนั่งเลน 

 

ระเบียง 

หองนอน 

หองน้ํา หองครัว 

 

คําถามท่ี 1: การซ้ือหองชดุ 

การประมาณพ้ืนท่ีของพ้ืนท้ังหมดของหองชุด (รวมระเบียงและผนัง) นักเรียนสามารถวัดขนาด

ของแตละหอง และคํานวณพ้ืนท่ีของแตละหอง แลวบวกพ้ืนท่ีท้ังหมดเขาดวยกัน 

อยางไรก็ตาม มีวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาการประมาณพ้ืนท่ีของพ้ืนท้ังหมด  โดยนักเรียน  

ตองวัดความยาวเพียง 4 ดานเทานั้น  จงทําเครื่องหมายลงบนแบบแปลนขางบน เพ่ือแสดง 

ความยาวดานส่ีดานซ่ึงตองใชประมาณการพ้ืนท่ีของพ้ืนท้ังหมดของหองชุด 
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การใหคะแนน  การซ้ือหองชุด 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ระบุดานสี่ดานท่ีจําเปนตองใชเพ่ือประมาณพ้ืนท่ีของพ้ืนของหองชุดลงบนแบบแปลน  

มีวิธีหาคําตอบท่ีเปนไปได 9 วิธี ดังแสดงในแผนภาพขางลาง 

 

• A = (9.7 ม. x 8.8 ม.) – (2 ม. x 4.4 ม.), A = 76.56 ม.2 [ใชความยาวเพียง 4 ดานเทาน้ัน  

ในการวัดขนาดและคํานวณพ้ืนท่ีท่ีตองการไดอยางชัดเจน] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ใชทักษะเหตุผลเชิงปริภูมิ เพ่ือแสดง
จํานวนของความยาวดานข้ันต่ําท่ี
ตองการลงบนแบบแปลน (หรือโดยวิธี
อ่ืน ๆ) ในการหาพ้ืนท่ีของพ้ืนหองชุด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 70.5 

สิงคโปร 62.2 

ฮองกง-จีน 53.9 

จีนไทเป 51.3 

เกาหล ี 62.0 

มาเกา-จีน 50.1 

ญี่ปุน 52.0 

ไทย 12.7 

มาเลเซีย 16.8 

อินโดนีเซีย 7.6 

นานาชาติ 44.6 
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 รานไอศกรีม 

แบบแปลนพ้ืนรานไอศกรีมของมาลีเปนดังนี้ เธอกําลังจะปรับปรุงราน 

พ้ืนท่ีสําหรับใหบริการถูกลอมดวยเคานเตอร 

 

 

หมายเหตุ: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแตละรูปในชองตาราง แทน 0.5 เมตร x 0.5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูทางเขา 

พื้นที่  

สําหรับที่นัง่ 

พื้นที่ทางเขา 

พื้นที่สาํหรับ

ใหบริการ 

เคานเตอร 

คําถามท่ี 1: รานไอศกรีม 

มาลีตองการทําขอบเคานเตอรใหมตามแนวขอบดานนอก ความยาวขอบท้ังหมดท่ีเธอตองทํา 

เปนเทาใด  จงแสดงวิธีทํา 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  รานไอศกรมี 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบอยูในชวงตั้งแต 4.45 ถึง 4.55 (ตอบในหนวยเมตร ใสหรือไมใสหนวยก็ได)  

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: คําตอบท่ีแสดงใหเห็นวาวิธีทําบางสวนถูกตอง (เชน ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส หรือการอาน

มาตราสวน) แตมีขอผิดพลาด เชน ใชมาตราสวนไมถูกตอง หรือมีการคํานวณผิด 

• ตั้งแต 8.9 ถึง 9.1 ม. [ไมไดใชมาตราสวน] 

• 2.5 ม. (หรือ 5 หนวย) [ใชพีทาโกรัสคํานวณหาดานตรงขามมุมฉากได 5 หนวย (2.5 เมตร)  

แตไมไดรวมดานประกอบมมุฉากอีกสองดาน] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ใชทฤษฎีบทพีทาโกรสัหรือใชการวัด  
เพ่ือหาความยาวของดานตรงขามมมุฉาก
และแปลงหนวยตามมาตราสวนในภาพ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 2.84 

นานาชาติ 15.28 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  รานไอศกรมี 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: 31.5 [ใสหรือไมใสหนวยก็ได] 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการใชตารางในการคํานวณพ้ืนท่ี แตใชมาตราสวนไมถูกตอง

หรือ มีขอผิดพลาดเก่ียวกับเลขคณิต 

• 126 [คําตอบแสดงการคํานวณพ้ืนท่ีถูกตอง แตไมไดใชมาตราสวนเพ่ือใหไดคาท่ีแทจริง] 

• 7.5 x 5 (=37.5) – 3 x 2.5 (=7.5) – ½ x 2 x 1.5 (=1.5) = 28.5 ม.2 [ใชการลบออก แทนท่ีจะใช   

การบวกพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม เมื่อแบงพ้ืนท่ีท้ังหมดเปนพ้ืนท่ียอย ๆ] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 2: รานไอศกรีม 

มาลีตองการปูพ้ืนใหมในรานดวย  พ้ืนท่ีวางของพ้ืนท้ังหมดในรานเปนเทาใด หากไมนับรวม

พ้ืนท่ีสวนใหบริการและเคานเตอร จงแสดงวิธีทํา 

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

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

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณพ้ืนท่ีของรูปหลายเหลี่ยม 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 4.61 

นานาชาติ 10.33 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  รานไอศกรมี 

คะแนนเต็ม ไมไดคะแนน 

รหัส 1: 4  รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

คําถามท่ี 3: รานไอศกรีม 

 
 

มาลีตองการจัดวางชุดท่ีนั่งในรานของเธอซ่ึงมีโตะและเกาอ้ีสี่ตัว ตามลักษณะท่ีแสดงขางบน  

รูปวงกลมแทนพ้ืนท่ีวางของพ้ืนซ่ึงจําเปนตองวางชุดท่ีนั่งแตละชุด 

เพ่ือใหลูกคามีท่ีวางเพียงพอขณะท่ีพวกเขานั่ง แตละชุดท่ีนั่ง (แทนดวยรูปวงกลม)  ควรจะ  

วางตามเง่ือนไขบังคับตอไปนี้: 

• ชุดท่ีนั่งแตละชุดควรวางหางจากผนังอยางนอย 0.5 เมตร 

• ชุดท่ีนั่งแตละชุดควรวางหางจากชุดท่ีนั่งอ่ืนอยางนอย 0.5 เมตร 

มาลีสามารถวางชุดท่ีนั่งใหพอดีกับพ้ืนท่ีสําหรับท่ีนั่งสวนท่ีแรเงาในรานของเธอไดมากท่ีสุดก่ีชุด 

จํานวนชุดท่ีนั่ง:  ...........................................  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ใชมาตราสวนตามเง่ือนไข เพ่ือ 
หาจํานวนของวงกลมท่ีใสลงใน 
รูปหลายเหลี่ยมไดพอด ี

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 14.89 

นานาชาติ 27.96 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

1.5 เมตร 

โตะ 

เกาอ้ี 
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 การร่ัวไหลของนํ้ามัน 

เรือบรรทุกน้ํามันในทะเลชนหินโสโครก ทําใหเกิดรูรั่วท่ีถังบรรจุน้ํามัน  เรือบรรทุกอยูหางจากแผนดิน

ประมาณ 65 กม. หลังจากนั้นอีกหลายวันน้ํามันไดแพรกระจายออกไป ดังแสดงในแผนท่ีขางลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

เรือบรรทุกน้ํามัน 

แผนดิน 

ชายฝงทะเล 

ทะเล 

1 ซม. แทน 10 กม. 

 

การร่ัวไหล

ของน้ํามัน 

คําถามท่ี 1: การรั่วไหลของนํ้ามัน 

จงใชมาตราสวนจากแผนท่ี ประมาณพ้ืนท่ีการรั่วไหลของน้ํามันในหนวยตารางกิโลเมตร (กม.2) 

 

คําตอบ:  ..................................................... กม.2 

 



 

ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012 29 
 

การใหคะแนน  การรั่วไหลของนํ้ามัน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบอยูในชวงตั้งแต 2,200 ถึง 3,300  

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : การประมาณพ้ืนท่ีท่ีมีรปูรางไมแนนอน
บนแผนท่ี โดยใชมาตราสวนท่ีกําหนดให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 5.28 

นานาชาติ 11.05 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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 อัตราการหยด 

การใหยาทางหลอดเลือด ถูกใชเพ่ือใหของเหลวและยาแกผูปวย 

 

พยาบาลตองการคํานวณอัตราการหยด (D) ในหนวยหยดตอนาที สําหรับการใหยาทางหลอดเลือด 

เขาใชสูตร D =
dv

60n
  โดย 

 d แทน สัมประสิทธิ์การหยด หนวยเปนจํานวนหยดตอมิลลิลิตร  

 v แทน ปริมาตรของยาท่ีใหผูปวยทางหลอดเลือด หนวยเปนมิลลิลิตร 

 n แทน เวลาของการใหยาทางหลอดเลือด หนวยเปนชั่วโมง 
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การใหคะแนน  อัตราการหยด 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําอธิบายตองแสดงท้ังทิศทางของผลท่ีเกิดและขนาดของผล 

• ลดลงครึ่งหน่ึง 

• เหลือครึ่งเดียว 

• D จะลดลง 50% 

• D จะลดลงครึ่งหน่ึง 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: คําตอบท่ีบอกทิศทางหรือขนาดของผลท่ีเกิดอยางใดอยางหนึ่งไดอยางถูกตอง แตไมได

ตอบถูกทั้งสองอยาง 

• D นอยลง [ไมบอกขนาด] 

• เปลี่ยนแปลงไป 50% [ไมบอกทิศทาง] 

• D มากข้ึน 50% [ทิศทางไมถูกตอง แตขนาดถูกตอง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

• D จะเพ่ิมข้ึนสองเทา [ท้ังขนาดและทิศทางไมถูกตอง] 

 

 

 

  

คําถามท่ี 1: อัตราการหยด 

พยาบาลคนหนึ่งตองการใหระยะเวลาในการใหยาทางหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา 

จงอธิบายอยางยอ ๆ วา D เปลี่ยนแปลงอยางไร  ถา n เพ่ิมข้ึนสองเทา แต d และ v           

ไมเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนเมื่อตัวแปรหน่ึงในสูตร
เพ่ิมข้ึนสองเทา แตตัวแปรอ่ืน ๆ ยงัคงท่ี 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 70.7 

สิงคโปร 46.6 

ฮองกง-จีน 33.9 

จีนไทเป 47.6 

เกาหล ี 43.3 

มาเกา-จีน 36.8 

ญี่ปุน 35.3 

ไทย 10.1 

มาเลเซีย 4.5 

อินโดนีเซีย 2.6 

นานาชาติ 22.2 
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การใหคะแนน  อัตราการหยด 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 360 หรือ คําตอบท่ีแกสมการและแทนคาไดอยางถูกตอง 

• 360 

• (60 x 3 x 50) ÷ 25 [แกสมการและแทนคาถูกตอง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 3: อัตราการหยด 

พยาบาลตองการคํานวณหาปริมาตรของยาท่ีใหผูปวยทางหลอดเลือด (v)  จากอัตราการหยด 

(D) 

การใหยาทางหลอดเลือด โดยใชอัตราการหยด 50 หยดตอนาทีกับผูปวยคนหนึ่งเปนเวลา       

3 ชั่วโมง  ในการใหยาทางหลอดเลือดครั้งนี้ สัมประสิทธิ์การหยดเปน 25 หยดตอมิลลิลิตร 

ปริมาตรของยาท่ีใหผูปวยทางหลอดเลือดเปนเทาใด ในหนวยมิลลิลิตร 

 

ปริมาตรของยาท่ีใหผูปวยทางหลอดเลือด:  ...................................  มิลลิลิตร 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : แกสมการและแทนคาท่ีกําหนดใหสองคา 
 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 70.8 

สิงคโปร 63.9 

ฮองกง-จีน 54.4 

จีนไทเป 49.0 

เกาหล ี 46.3 

มาเกา-จีน 54.2 

ญี่ปุน 43.2 

ไทย 18.2 

มาเลเซีย 15.2 

อินโดนีเซีย 11.5 

นานาชาติ 25.7 
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 เคร่ืองเลน MP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิวสิคซิตี้  ผูเช่ียวชาญดาน MP3 

155 เซด 86 เซด 79 เซด 

เครื่องเลน MP3 หูฟง ลําโพง 

คําถามท่ี 1: เครื่องเลน MP3 

โอริสา บวกราคาเครื่องเลน MP3  หูฟง  ลําโพง ดวยเครื่องคิดเลขของเธอ 

คําตอบท่ีเธอไดเปน 248 

 

คําตอบของโอริสาไมถูกตอง เธอไดทําผิดพลาดไปขอหนึ่งในขอผิดพลาดตอไปนี้    

เธอไดทําในขอผิดพลาดใด 

1. เธอบวกราคาของชิ้นหนึ่งสองครั้ง 

2. เธอลืมรวมราคาของชิ้นหนึ่งในสามชิ้น 

3. เธอไมไดใสตัวเลขหลักสุดทายของราคาของชิ้นหนึ่ง 

4. เธอลบราคาของชิ้นหนึ่งแทนท่ีจะบวก 

 
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ระบุสาเหตุของขอผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน
ในการบันทึกขอมูลเพ่ือรวมจํานวน
เงินสามจํานวนโดยใชเครื่องคิดเลข 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  เธอไมไดใสตัวเลขหลักสดุทาย

ของราคาของช้ินหน่ึง 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 53.38 

นานาชาติ 70.75 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  เครื่องเลน MP3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสามขอ: ใช  ใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

คําถามท่ี 2: เครื่องเลน MP3 

มิวสิคซิตี้ จัดงานลดราคา  เม่ือคุณซ้ือสินคาสองช้ินหรือมากกวาในงานลดราคานี้    

มิวสิคซิตี้จะลดราคาให 20% จากราคาขายของสินคาเหลานี้ 

เจษฎา มีเงินสําหรับใชซ้ือของอยู 200 เซด 

ในงานลดราคานี้  เขาสามารถซ้ืออะไรไดบาง 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละตัวเลือกตอไปนี้ 

สินคา 
เจษฎาสามารถซ้ือสนิคา 

ดวยเงิน 200 เซด ไดใชหรือไม 

เครื่องเลน MP3 และ หูฟง ใช / ไมใช 

เครื่องเลน MP3 และ ลําโพง ใช / ไมใช 

สินคาท้ัง 3 ชนิด – เครื่องเลน MP3  หูฟง และลําโพง ใช / ไมใช 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : ตัดสินวาจํานวนเงินท่ีระบุจะใชจาย
ไดเพียงพอกับสินคาท่ีเลือกไวตาม
เปอรเซ็นตสวนลดท่ีกําหนดใหได
หรือไม 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 36.30 

นานาชาติ 52.41 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  เครื่องเลน MP3 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสี่ขอ: ไมใช  ไมใช  ใช  ไมใช ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

  

 

คําถามท่ี 3: เครื่องเลน MP3 

ราคาขายของเครื่องเลน MP3 ไดรวมกําไรไว 37.5%  ราคาท่ีไมรวมกําไร เรียกวาราคาตนทุน 

ถาบริษัทนี้คิดกําไรเปนเปอรเซ็นตของราคาตนทุน 

สูตรขางลางตอไปนี้แสดงความสัมพันธระหวางราคาตนทุน (w) กับ ราคาขาย (s)   

ไดถูกตองใชหรือไม 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละสูตรตอไปนี้ 

สูตร สูตรถูกตองใชหรือไม 

s = w + 0.375 ใช / ไมใช  

w = s – 0.375s ใช / ไมใช 

s = 1.375w ใช / ไมใช 

w = 0.625s ใช / ไมใช 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 3.20 

นานาชาติ 7.77 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : ตัดสินวาสูตรทางพีชคณิตเช่ือมโยงกับ   
ตัวแปรทางการเงินสองตัวไดถูกตอง
หรือไม ในขณะท่ีตัวแปรหน่ึงถูกกําหนด
ดวยเปอรเซ็นตคงท่ีของผลตางระหวาง
ราคาขายกับตนทุน 

 



 

36 ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012 
 

 

คําถามท่ี 1: อันดับซีดเีพลงขายด ี

ในเดือนเมษายน วง เดอะแบล็คเมทัล ขายแผนซีดีไดก่ีแผน 

1. 250 

2. 500 

3. 1,000 

4. 1,270 

 

อันดับซีดีเพลงขายดี 

ในเดือนมกราคม แผนซีดีชุดใหมของวง ร็อคฟอรยู และวง จิงโจจัมพ ไดออกวางจําหนายในเดือน

กุมภาพันธ แผนซีดีของวง ละเมอซาวด และวง เดอะแบล็คเมทัล ไดออกวางจําหนายตามมา       

กราฟตอไปนี้แสดงยอดขายแผนซีดีของแตละวงตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : อานแผนภมูิแทง 
 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  500 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

เดือน 

เดอะแบล็คเมทัล 

ละเมอซาวด 

จิงโจจัมพ 

ร็อคฟอรย ู
ยอดขายแผนซีดีตอเดือน 

จํา
นว

นแ
ผน

ซีด
ีที่ข

าย
ได

ตอ
เด

ือน
 

0 

250 

750 

2,000 

2,250 

1,750 

1,500 

1,000 

1,250 

500 

พฤษภาคม มิถุนายน เมษายน มีนาคม มกราคม กุมภาพันธ 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 92.5 

สิงคโปร 90.6 

ฮองกง-จีน 86.9 

จีนไทเป 86.1 

เกาหล ี 90.8 

มาเกา-จีน 84.0 

ญี่ปุน 85.3 

ไทย 86.4 

มาเลเซีย 85.4 

อินโดนีเซีย 73.3 

นานาชาติ 87.3 
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คําถามท่ี 2: อันดับซีดเีพลงขายด ี

ในเดือนใดท่ีวง ละเมอซาวด ขายแผนซีดีไดมากกวาวง จิงโจจัมพ เปนครั้งแรก 

1. ไมมีเดือนใดเลย 

2. มีนาคม 

3. เมษายน 

4. พฤษภาคม 

 

คําถามท่ี 3: อันดับซีดเีพลงขายด ี

ผูจัดการของวง จิงโจจัมพ กังวลวาจํานวนแผนซีดีของเขามียอดขายลดลง 

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน  

ถาแนวโนมการขายยังคงลดลงเชนเดิมอยางตอเนื่อง ยอดขายโดยประมาณ 

ในเดือนกรกฎาคมของวงนี้เปนเทาใด 

1. 70 แผน 

2. 370 แผน 

3. 670 แผน 

4. 1,340 แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  เมษายน 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  370 แผน 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 89.7 

สิงคโปร 85.4 

ฮองกง-จีน 90.0 

จีนไทเป 86.8 

เกาหล ี 86.9 

มาเกา-จีน 85.5 

ญี่ปุน 90.8 

ไทย 72.8 

มาเลเซีย 63.7 

อินโดนีเซีย 42.5 

นานาชาติ 79.5 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 89.0 

สิงคโปร 85.6 

ฮองกง-จีน 90.2 

จีนไทเป 85.2 

เกาหล ี 85.0 

มาเกา-จีน 84.9 

ญี่ปุน 87.7 

ไทย 68.3 

มาเลเซีย 63.3 

อินโดนีเซีย 48.2 

นานาชาติ 76.7 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : อานแผนภมูิแทงและเปรียบเทียบ
ความสูงของกราฟสองแทง 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ตีความแผนภูมิแทงและประมาณ
ยอดขายแผนซีดีในอนาคต โดยมี
สมมติฐานวาแนวโนมเชิงเสนตรง
ยังคงเปนแบบเดิมตอไป 
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คําถามท่ี 1: เพนกวิน 

โดยท่ัวไป เพนกวินหนึ่งคูจะวางไขปละสองฟอง และลูกเพนกวินจากไข 

ฟองใหญกวาในไขสองฟองนั้นมักจะมีชีวิตรอดเพียงตัวเดียวเทานั้น 

สําหรับเพนกวินพันธุร็อคฮอปเปอร ไขฟองแรกมีน้ําหนักประมาณ 78 กรัม 

สวนไขฟองท่ีสองมีน้ําหนักประมาณ 110 กรัม 

โดยประมาณ ไขฟองท่ีสองหนักกวาไขฟองแรกรอยละเทาใด 

1. 29% 

2. 32% 

3. 41% 

4. 71% 

 

เพนกวิน 

ฌอง  แบปติสต  นักถายภาพสัตว ไดใชเวลาเดินทางตลอดหนึ่งป 

เพ่ือถายภาพเพนกวินและลูก ๆ ของมันไวจํานวนมากมาย 

เขาใหความสนใจเปนพิเศษกับการขยายขนาดของฝูงเพนกวิน                 

ท่ีแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณรอยละในบริบทจริง 
 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  41% 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 14.95 

นานาชาติ 21.44 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  เพนกวิน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 12,000 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

  

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : เขาใจสถานการณจริง เพ่ือคาํนวณ
จํานวนท่ีมีอยูจริงจากการ
เปลีย่นแปลง รวมท้ังรอยละท่ี
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 

คําถามท่ี 2: เพนกวิน 

ฌอง สงสัยวาขนาดของฝูงเพนกวินจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในอีกสองถึงสามปขางหนา              

เพ่ือตรวจสอบขอสงสัยนี้ เขาไดตั้งสมมติฐานดังตอไปนี้: 

• ตอนตนป ฝูงเพนกวินมีจํานวน 10,000 ตัว (5,000 คู) 

• ในฤดูใบไมผลิของแตละป เพนกวินแตละคูเลี้ยงลูกเพนกวินหนึ่งตัว 

• ตอนสิ้นป  20% ของเพนกวินท้ังหมด (ท้ังโตเต็มวัยและลูกเพนกวิน) จะตายลง 

เม่ือสิ้นปแรก  จํานวนเพนกวิน (ท้ังโตเต็มวัยและลูกเพนกวิน) ในฝูงนี้มีจํานวนก่ีตัว 

 

จํานวนเพนกวิน:  ........................................  

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 17.44 

นานาชาติ 34.37 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เขาใจสถานการณท่ีกําหนดให และ
เลือกใชตัวแบบทางคณิตศาสตรได
อยางเหมาะสม 

 

คําถามท่ี 3: เพนกวิน 

ฌอง  ตั้งสมมติฐานวา เพนกวินฝูงนี้จะขยายขนาดฝูงตอไปเรื่อย ๆ ตามขอกําหนดดังนี้: 

• ตอนตนปของแตละป ฝูงเพนกวินจะมีเพนกวินตัวผูและตัวเมียจํานวนเทา ๆ กัน  

อยูดวยกันเปนคู ๆ 

• ในฤดูใบไมผลิของแตละป เพนกวินแตละคูเลี้ยงลูกเพนกวินหนึ่งตัว 

• ตอนสิ้นป  20% ของเพนกวินท้ังหมด (ท้ังโตเต็มวัยและลูกเพนกวิน) จะตายลง 

• เพนกวินท่ีอายุหนึ่งปจะสามารถเลี้ยงลูกเพนกวินไดดวย 

ตามขอสมมติฐานขางตน  สูตรใดตอไปนี้ท่ีอธิบายจํานวนเพนกวินท้ังหมด (P)   

หลังจากผานไป 7 ป 

1. P = 10,000 x (1.5 x 0.2)7 

2. P = 10,000 x (1.5 x 0.8)7 

3. P = 10,000 x (1.2 x 0.2)7 

4. P = 10,000 x (1.2 x 0.8)7 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 29.18 

นานาชาติ 29.91 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  P = 10,000 x (1.5 x 0.8)7 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 
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คําถามท่ี 4: เพนกวิน 

หลังจากท่ีเขาเดินทางกลับถึงบาน  ฌอง  แบปติสต คนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพ่ือหาวา 

โดยเฉลี่ยเพนกวินหนึ่งคูเลี้ยงลูกเพนกวินจํานวนเทาใด 

เขาพบแผนภูมิแทงตอไปนี้ของเพนกวินสามชนิด ไดแก เพนกวินเก็นตู  เพนกวินร็อคฮอปเปอร 

และเพนกวินมาเจลลานิค 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิขางบน ขอความเก่ียวกับเพนกวินสามชนิดตอไปนี้เปนจริงหรือเท็จ 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “จริง” หรือ “เท็จ” ในแตละขอความ 

ขอความ ขอความเปนจริงหรือเท็จ 

ใน ค.ศ. 2000 จํานวนเฉลี่ยของลกูเพนกวินท่ีถูกเลี้ยง  โดยเพนกวินหน่ึงคู

มีมากกวา 0.6 

จริง / เท็จ 

ใน ค.ศ. 2006 โดยเฉลี่ยนอยกวา 80% ของคูเพนกวินเลี้ยงลูกเพนกวิน

หน่ึงตัว 

จริง / เท็จ 

ประมาณ ค.ศ. 2015 เพนกวินสามชนิดน้ีจะสญูพันธุ จริง / เท็จ 

จํานวนเฉลี่ยของลูกเพนกวินมาเจลลานิคท่ีถูกเลี้ยง  โดยเพนกวินหน่ึงคู

ลดลงในระหวาง ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2004 

จริง / เท็จ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนลูกเพนกวินท่ีถูกเล้ียงโดยเพนกวินหนึ่งคูเปนราย

 

2000    2001    2002   2003    2004    2005    2006    2007    2008 

ค .ศ.  

เก็นต ู
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การใหคะแนน  เพนกวิน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสี่ขอ: จริง  จริง  เท็จ  จริง  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : วิเคราะหขอความตาง ๆ  
โดยพิจารณาจากแผนภูมแิทง 
ท่ีกําหนดให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 30.60 

นานาชาติ 39.44 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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 พลังของลม 

  

 

เมืองเซดทาวน กําลังพิจารณาสรางสถานีผลิตไฟฟาพลังลม                

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา  

สภาเทศบาลเมืองเซดทาวน ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรุนตอไปนี้ 

รุน:  E-82 

ความสูงของเสา: 138 เมตร 

จํานวนใบพัด: 3 

ความยาวของใบพัด: 40 เมตร 

ความเร็วสูงสุดของการหมุน: 20 รอบตอนาที 

คาใชจายในการกอสราง: 3,200,000 เซด 

ผลตอบแทน: 0.10 เซดตอการผลิต 1 กิโลวัตต-ช่ัวโมง (kWh) 

คาบํารุงรักษา: 0.01 เซดตอการผลิต 1 กิโลวัตต-ช่ัวโมง (kWh) 

ประสิทธิภาพ: ทํางานได 97% ของป 
   
 หมายเหต:ุ กิโลวัตต-ช่ัวโมง (kWh) เปนหนวยวัดกําลังไฟฟา 
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การใหคะแนน  พลังของลม 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสี่ขอ: ใช  ไมใช  ใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

คําถามท่ี 1: พลังของลม 

จงตัดสินวาขอความตอไปนี้ซ่ึงเก่ียวกับสถานีผลิตไฟฟาพลังลมรุน E-82 สามารถสรุปไดจากขอมูล  

ท่ีกําหนดใหใชหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

ขอความ ขอความนี้สามารถสรุปไดจากขอมูล    

ท่ีกําหนดใหใชหรือไม 

การสรางสถานีผลิตไฟฟาพลังลมสามสถานีจะเสยี

คาใชจายท้ังหมดมากกวา 8,000,000 เซด 

ใช / ไมใช 

คาบํารุงรักษาสถานีผลิตไฟฟาพลังลมประมาณ 5% 

ของผลตอบแทนโดยประมาณ 

ใช / ไมใช 

คาบํารุงรักษาสถานีผลิตไฟฟาพลังลมข้ึนอยูกับ

ปริมาณไฟฟาท้ังหมดท่ีผลติไดในหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง 

(kWh) 

ใช / ไมใช 

ในหน่ึงปมี 97 วันพอดี ท่ีสถานีผลิตไฟฟาพลังลม 

ไมทํางาน 

ใช / ไมใช 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ซึ่งเก่ียวกับ
เรื่องราวท่ีกําหนดให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 16.90 

นานาชาติ 43.07 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เขาใจและแกปญหาจากสมการท่ี
กําหนดใหในบริบท 

 

คําถามท่ี 2: พลังของลม 

เมืองเซดทาวนตองการประมาณคาใชจายและกําไรท่ีจะเกิดข้ึนจากการสรางสถานีผลิตไฟฟา

พลังลมนี้ 

นายกเทศมนตรีของเมืองเซดทาวนเสนอสูตรตอไปนี้ เพ่ือเปนการประมาณรายได (F เซด)    

จํานวนปท่ีใช (y)  ถาพวกเขาสรางสถานีผลิตไฟฟาตามรุน E-82 

F = 400,000 y – 3,200,000 

 

จากสูตรของนายกเทศมนตรี  จํานวนปอยางนอยท่ีสุดเปนเทาใด เพ่ือท่ีจะใหการผลิตไฟฟา  

คุมกับคาใชจายในการกอสรางสถานีผลิตไฟฟาพลังลม 

1. 6 ป 

2. 8 ป 

3. 10 ป 

4. 12 ป 

 

  

คาใชจายในการสราง

สถานีผลิตไฟฟาพลังลม 

กําไรจากการผลิต

ไฟฟาตอป 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 46.90 

นานาชาติ 61.57 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  8 ป 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 
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คําถามท่ี 3: พลังของลม 

เมืองเซดทาวนไดตัดสินใจสรางสถานีผลิตไฟฟา 

พลังลม E-82 ในพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมจตุรัส  

(ความยาว = ความกวาง = 500 ม.) 

ตามขอกําหนดในการกอสราง ระยะหางท่ีนอยท่ีสุด 

ระหวางเสาสองเสาของสถานีผลิตไฟฟาพลังลมรุนนี้ 

ตองมีระยะหางกันเปนหาเทาของความยาวของใบพัด 

นายกเทศมนตรีไดใหขอเสนอแนะถึงวิธีจัดวางสถานี 

ผลิตไฟฟาพลังลมในพ้ืนท่ี ซ่ึงแสดงไวในแผนภาพดานขาง 

จงอธิบายวา เพราะเหตุใดขอเสนอของนายกเทศมนตรีจึงไมเปนไปตามขอกําหนดในการกอสราง        

ใหแสดงการคํานวณเพ่ือสนับสนุนเหตุผลของนักเรียน 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  พลังของลม 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบท่ีแสดงวาระยะหางท่ีนอยท่ีสุดระหวางเสาสองเสา (ชวงตั้งแต 175 ถึง 177 ม.)      

นอยกวาขอกําหนดคือความยาวหาเทาของใบพัด (200 ม.) 

• สถานีผลิตไฟฟาพลังลมไมสามารถสรางลักษณะน้ีได เพราะวาระยะหางระหวางเสาแตละเสามเีพียง 

√1252+1252 ≈ 177 ม. ซึ่งนอยกวา 200 ม. 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 
  ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสภายใตบริบทท่ีเปนจริง 
 

 = เสาสถานีผลิตไฟฟาพลังลม 
หมายเหต:ุ รูปวาดไมไดเขียนตามมาตราสวน 

250 ม. 

250 ม. 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 0.34 

นานาชาติ 10.72 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  พลังของลม 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: คําตอบท่ีถูกตอง ซ่ึงไดมาจากกระบวนการแกปญหาท่ีถูกตอง สมบูรณ และสามารถเขาใจได 

คําตอบตองตอบในหนวย กม./ชม. จะแสดงหรือไมแสดงวิธีทําก็ได 

• ความเร็วสูงสุดของการหมุนเทากับ 20 รอบตอนาที   ระยะทางตอการหมุนหน่ึงรอบเทากับ 2 x π x   

40 ม. ≈  250 ม. น่ันคือ 20 x 250 ม./นาที ≈  5,000 ม./นาที ≈  83 ม./วินาที ≈  300 กม./ชม. 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: คําตอบท่ีถูกตอง ซ่ึงไดมาจากกระบวนการแกปญหาท่ีถูกตอง สมบูรณ และสามารถเขาใจได 

แตไมไดตอบในหนวย กม./ชม. จะแสดงหรือไมแสดงวิธีทําก็ได 

• 2 x π x 40 ม. ≈  250 ม. น่ันคือ 20 x 250 ม./นาที ≈  5,000 ม./นาที ≈  83 ม./วินาที 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 
 

คําถามท่ี 4: พลังของลม 

ปลายใบพัดของสถานีผลิตไฟฟาพลังลมเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดเทาใด  จงอธิบายกระบวนการ 

หาคําตอบของนักเรียน และเขียนคําตอบในหนวยกิโลเมตรตอช่ัวโมง (กม./ชม.)  โดยใหนักเรียน

ยอนกลับไปใชขอมูลของรุน E-82  

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

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

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

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

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

ความเร็วสูงสุด: ...........................................  กม./ชม. 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 1.03 

นานาชาติ 5.61 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร : การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 
กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 
เจตนาของคําถาม : แกปญหาโดยใชหลายข้ันตอนใน

บริบทท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี 
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 เรือเดินทะเล 

รอยละ 95 ของการคาโลกใชการขนสงทางทะเล 

ประมาณอยางคราว ๆ มีเรือบรรทุกน้ํามัน เรือบรรทุก

สินคา เรือบรรทุกตูสินคา ประมาณ 50,000 ลํา     

เรือเหลานี้สวนใหญใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 

วิศวกรกําลังวางแผนเพ่ือพัฒนาพลังลมชวยในการ

เดินเรือ ขอเสนอของพวกเขาคือ ใหติดรมจูงเรือไว   

กับเรือและใชพลังของลมชวยลดการใชน้ํามันดีเซล และลดผลกระทบของเชื้อเพลิงท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

© by skysails 

คําถามท่ี 1: เรือเดินทะเล 

ขอดีอยางหนึ่งของการใชรมจูงเรือ คือ รมจะลอยท่ีความสูง 150 ม. ท่ีระดับความสูงนี้  

ความเร็วลมจะมากกวาขางลางท่ีเปนดาดฟาเรือประมาณ 25% 

เม่ือวัดความเร็วลมบนดาดฟาเรือได 24 กม./ชม.  ลมท่ีพัดรมจูงเรือมีความเร็วประมาณเทาใด 

1. 6 กม./ชม. 

2. 18 กม./ชม. 

3. 25 กม./ชม. 

4. 30 กม./ชม. 

5. 49 กม./ชม. 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ใชการคํานวณรอยละกับสถานการณ
ในโลกชีวิตจริงท่ีกําหนดให 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 4.  30 กม./ชม. 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 73.9 

สิงคโปร 71.3 

ฮองกง-จีน 70.7 

จีนไทเป 60.8 

เกาหล ี 69.1 

มาเกา-จีน 56.7 

ญี่ปุน 56.8 

ไทย 31.8 

มาเลเซีย 30.6 

อินโดนีเซีย 21.0 

นานาชาติ 59.5 
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คําถามท่ี 2: เรือเดินทะเล 

ในการลากเรือใหเชือกทํามุม 45° และ 

รมจูงเรือมีความสูงในแนวดิ่ง 150 ม.   

ดังแสดงในแผนภาพดานขาง   

ความยาวของเชือกท่ีผูกกับรมจูงเรือ 

ยาวประมาณเทาใด 

1. 173 ม.  

2. 212 ม. 

3. 285 ม. 

4. 300 ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสภายใต
บริบททางเรขาคณิตท่ีเปนจริง 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  212 ม. 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ: รูปวาดไมไดเขียนตามมาตราสวน 

© by skysails 

 

90º 

 

45º 

 

150 ม. 

 

เชือก 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 81.8 

สิงคโปร 77.2 

ฮองกง-จีน 74.6 

จีนไทเป 52.9 

เกาหล ี 56.3 

มาเกา-จีน 64.4 

ญี่ปุน 52.8 

ไทย 30.6 

มาเลเซีย 35.1 

อินโดนีเซีย 19.8 

นานาชาติ 49.8 
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คําถามท่ี 4: เรือเดินทะเล 

เนื่องจากคาใชจายในสวนของน้ํามันดีเซลสูงถึง 0.42 เซดตอลิตร เจาของเรือ นิวเวฟ กําลังคิดวา 

จะติดตั้งรมจูงเรือกับเรือของเขา 

จากการประมาณ พบวารมจูงเรือลักษณะนี้มีศักยภาพท่ีจะลดการใชน้ํามันดีเซลประมาณ 20% 

ของท้ังหมด 

ชื่อเรือ: นิวเวฟ 

 

ประเภท: เรือบรรทุกสินคา 

ความยาว: 117 เมตร 

ความกวาง: 18 เมตร 

ขีดความสามารถบรรทุก: 12,000 ตัน 

ความเร็วสูงสุด: 19 น็อต 

การใชน้ํามันดีเซลตอปโดยไมมีรมจูงเรือ: ประมาณ 3,500,000 ลิตร 

คาใชจายในการติดตั้งรมจูงเรือกับเรือ นิวเวฟ เปน 2,500,000 เซด 

หลังติดตั้งรมจูงเรือประมาณก่ีป จึงจะทําใหคาน้ํามันดีเซลท่ีประหยัดไดคุมกับการลงทุนติดตั้ง     

รมจูงเรือ  จงแสดงวิธีการคํานวณเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

จํานวนป: .....................................................  
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การใหคะแนน  เรือเดินทะเล 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบตั้งแต 8 ถึง 9 ป โดยแสดงวิธีการคํานวณ (ทางคณิตศาสตร) ท่ีเพียงพอ 

• การใชนํ้ามันดีเซลตอปโดยไมมรีม: 3.5 ลานลติร  ราคา 0.42 เซด/ลติร  คานํ้ามันดีเซลโดยไมมีรม    

1,470,000 เซด  ถาประหยดัคาใชจายได 20% โดยการติดรม เปนผลใหลดคาใชจายไป  

1,470,000 x 0.2 = 294,000 เซดตอป  ดังน้ัน: 2,500,000 / 294,000 ≈  8.5  น่ันคือ: หลังจาก

ประมาณ 8 ถึง 9 ป การติดตั้งรมถึงจะคุมคา (ทางดานการเงิน) 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 
เจตนาของคําถาม : แกปญหาในสถานการณโลกชีวิตจริง

ท่ีเก่ียวของกับการประหยัดคาใชจาย
และการใชนํ้ามัน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 47.0 

สิงคโปร 37.8 

ฮองกง-จีน 36.5 

จีนไทเป 36.4 

เกาหล ี 21.2 

มาเกา-จีน 27.9 

ญี่ปุน 18.7 

ไทย 6.7 

มาเลเซีย 5.0 

อินโดนีเซีย 3.0 

นานาชาติ 15.3 
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 ซอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  ซอส 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 90 

• 60 + 30 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

• มากกวา 1.5 เทา 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: ซอส 

นักเรียนกําลังทําน้ําสลัดดวยตัวเอง 

นี่คือสูตรการทําน้ําสลัด 100 มิลลิลิตร (มล.) 

น้ํามันสลัด: 60 มล. 

น้ําสมสายชู: 30 มล. 

ซอสถ่ัวเหลือง: 10 มล. 

ถานักเรียนตองการทําน้ําสลัดนี้ 150 มิลลิลิตร (มล.)  จะตองใชน้ํามันสลัดปริมาณก่ีมิลลิลิตร 

คําตอบ: ……………….. มล. 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : ใชแนวคิดเรื่องอัตราสวนในสถานการณ
ชีวิตประจําวันเพ่ือคํานวณจํานวนของ
สวนผสมหน่ึงท่ีตองการในสตูร 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 85.1 

สิงคโปร 76.8 

ฮองกง-จีน 76.1 

จีนไทเป 74.3 

เกาหล ี 73.2 

มาเกา-จีน 71.2 

ญี่ปุน 69.6 

ไทย 40.1 

มาเลเซีย 35.5 

อินโดนีเซีย 30.2 

นานาชาติ 63.5 
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 ชิงชาสวรรค 

ชิงชาสวรรคขนาดใหญแหงหนึ่งตั้งอยูริมฝงแมน้ํา  

ดูภาพและแผนภาพขางลาง 

 

ชิงชาสวรรคมีเสนผานศูนยกลางภายนอก 140 เมตร และจุดสูงท่ีสุดอยูสูงจากระดับน้ําในแมน้ํา  

150 เมตร  โดยการหมุนมีทิศทางเปนไปตามท่ีแสดงดวยลูกศร 

 

 

 
 
 
 

การใหคะแนน  ชิงชาสวรรค 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 80 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

P 

M S 

R 

Q 150 ม. 

10 ม. 
ที่ข้ึนชิงชา 

ระดับน้าํในแมน้าํเทมส 

คําถามท่ี 1: ชิงชาสวรรค 

ตัวอักษร M ในแผนภาพ แสดงจุดศูนยกลางของวงลอ 

จุด M อยูสูงจากระดับน้ําในแมน้ําก่ีเมตร (ม.) 

คําตอบ:  .....................................................  ม. 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : คํานวณความยาวจากขอมลูท่ี
เปนภาพ 2 มิต ิ

 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 16.0 
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ประมาณตําแหนงจากการหมุน
ของวัตถุ โดยกําหนดเวลามาให 

 

คําถามท่ี 2: ชิงชาสวรรค 

ชิงชาสวรรคหมุนดวยความเร็วคงท่ี  วงลอหมุนครบหนึ่งรอบใชเวลา 40 นาทีพอดี 

จักรเริ่มข้ึนชิงชาสวรรค ณ จุดท่ีข้ึนชิงชา (P)  

เม่ือเวลาผานไปครึ่งชั่วโมง จักรจะอยูท่ีตําแหนงใด  

1. ท่ีจุด R 

2. ระหวางจุด R กับจุด S 

3. ท่ีจุด S 

4. ระหวางจุด S กับจุด P 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  ท่ีจุด S 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 43.6 
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 การสรางดวยลูกเตา 

ภาพขางลาง เปนการสรางโดยลูกเตาท่ีเหมือนกันเจ็ดลูก ซ่ึงลูกเตาแตละลูกมีแตมตั้งแต 1 ถึง 6  

 

 

เม่ือมองรูปท่ีสรางนี้จากมุมบน จะเห็นลูกเตาเพียง 5 ลูกเทานั้น 

 

 

 
 
 
 
 

การใหคะแนน  การสรางดวยลกูเตา 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: 17 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: 16 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

มุมบน 

คําถามท่ี 1: การสรางดวยลูกเตา 

เม่ือมองรูปท่ีสรางนี้จากมุมบน จะมองเห็นจุดบนลูกเตาไดท้ังหมดก่ีจุด 

จํานวนจุดท่ีมองเห็น:  ..................................  

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : ตีความรูปถายของการสรางรูปทรง 
3 มิติ ตามมมุมองท่ีกําหนดให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 53.07 

นานาชาติ 65.14 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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 การปนภูเขาฟูจิ 

ภูเขาฟูจิ เปนภูเขาไฟสงบแลวท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในญี่ปุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 1: การปนภูเขาฟูจิ 

ภูเขาฟูจิเปดใหคนข้ึนไปปนเขาเฉพาะชวงตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคมของแตละป       

ในชวงเวลาดังกลาวมีคนข้ึนไปปนภูเขาฟูจิประมาณ 200,000 คน 

โดยเฉลี่ยมีคนข้ึนไปปนภูเขาฟูจิวันละประมาณก่ีคน 

1. 340 

2. 710 

3. 3,400 

4. 7,100 

5. 7,400 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ระบุอัตราเฉลี่ยรายวันจากจํานวนรวม
และชวงเวลาเฉพาะท่ีกําหนดให 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  3,400 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 59.15 

นานาชาติ 64.63 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  การปนภูเขาฟูจิ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 11 (โมงเชา) [ใสหรือไมใสโมงเชาก็ได หรือการเขียนเวลาดวยวิธีอ่ืนท่ีมีความหมาย

เหมือนกัน ตัวอยางเชน 11.00 น.] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 2: การปนภูเขาฟูจิ 

เสนทางเดินโกเทมบะเปนทางเดินข้ึนภูเขาฟูจิ มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร (กม.) 

การเดินข้ึนภูเขาไปและกลับคิดเปนระยะทาง 18 กม. โดยตองกลับมาถึงกอนเวลา 20.00 น. 

โตชิคาดวา เขาสามารถเดินข้ึนภูเขาไดในอัตราเร็วเฉลี่ย 1.5 กิโลเมตรตอชั่วโมง และเดินลง       

ดวยอัตราเร็วเปนสองเทา  ท่ีอัตราเร็วนี้รวมเวลาพักทานอาหารและหยุดพักแลว 

จงใชอัตราเร็วเฉลี่ยท่ีโตชิประมาณไว เพ่ือหาวาเขาควรเริ่มออกเดินอยางชาท่ีสุดในเวลาเทาใด  

เพ่ือจะกลับมาใหทันเวลา 20.00 น. 

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณเวลาเริ่มตนในการเดนิทาง เมื่อ
กําหนดอัตราเร็วท่ีแตกตางกันสองอัตรา 
ระยะทางท่ีเดินทางท้ังหมดและเวลาสิ้นสุด 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 10.92 

นานาชาติ 28.91 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอืน่ 
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การใหคะแนน  การปนภูเขาฟูจิ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 2: 40 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: คําตอบท่ีเปนเลข 4 ท่ีไดมาจากการแปลงหนวยเปนเซนติเมตรไมถูกตอง 

• 0.4 [ตอบหนวยเปนเมตร] 

• 4,000 [การแปลงหนวยไมถูกตอง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 3: การปนภูเขาฟูจิ 

โตชิสวมเครื่องวัดจํานวนกาว เพ่ือนับจํานวนกาวท่ีเขาเดินตามเสนทางโกเทมบะ 

เครื่องวัดจํานวนกาวของเขาแสดงวา เขาเดินข้ึนมาได 22,500 กาว 

จงประมาณระยะทางเฉลี่ยตอกาวของโตชิ เม่ือเขาเดินข้ึนตามเสนทางโกเทมบะระยะทาง 9 กม.           

ใหนักเรียนเขียนคําตอบในหนวยเซนติเมตร (ซม.) 

 

คําตอบ:  .....................................................  ซม. 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : หารความยาวท่ีกําหนดซึ่งมีหนวย
เปน กม. ดวยจํานวนท่ีกําหนดให  
แลวแสดงผลลัพธในหนวย ซม. 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 8.45 

นานาชาติ 26.49 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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 เฮเลน  นักปนจักรยาน 

 

เฮเลนเพ่ิงจะไดจักรยานคันใหม จักรยานมีเครื่องวัดความเร็วติดอยูบนแฮนดรถจักรยาน 

เครื่องวัดความเร็วสามารถบอกระยะทางท่ีเฮเลนเดินทางและความเร็วเฉลี่ยท่ีเธอใชในการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 1: เฮเลน  นักปนจักรยาน 

การเดินทางครั้งหนึ่ง  เฮเลนข่ีจักรยานไปได 4 กม. ใน 10 นาทีแรก   

และอีก 2 กม. ใน 5 นาทีตอมา  

ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 

1. ความเร็วเฉลี่ยของเฮเลนใน 10 นาทีแรก มากกวาใน 5 นาทีตอมา 

2. ความเร็วเฉลี่ยของเฮเลนใน 10 นาทีแรก เทากับใน 5 นาทีตอมา 

3. ความเร็วเฉลี่ยของเฮเลนใน 10 นาทีแรก นอยกวาใน 5 นาทีตอมา 

4. จากขอมูลท่ีใหมา ไมสามารถบอกถึงสิ่งใด ๆ เก่ียวกับความเร็วเฉลี่ยของเฮเลนได 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยโดยกําหนด
ระยะทางท่ีเดินทางและเวลาท่ีใชใน
การเดินทางมาให 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  ความเร็วเฉลี่ยของเฮเลน

ใน 10 นาทีแรก เทากับ

ใน 5 นาทีตอมา 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 52.9 
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คําถามท่ี 2: เฮเลน  นักปนจักรยาน 

เฮเลนข่ีจักรยาน 6 กม. ไปยังบานปา เครื่องวัดความเร็วแสดงวา ความเร็วเฉลี่ยตลอด 

การเดินทางเปน 18 กม./ชม. 

ขอความตอไปนี้ ขอความใดถูกตอง 

1. เฮเลนใชเวลา 20 นาที ไปถึงบานปา 

2. เฮเลนใชเวลา 30 นาที ไปถึงบานปา 

3. เฮเลนใชเวลา 3 ชั่วโมง ไปถึงบานปา 

4. ไมสามารถบอกไดวาเฮเลนใชเวลาเทาใดในการเดินทางไปถึงบานปา 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณเวลาท่ีใชในการเดินทางโดย
กําหนดความเร็วเฉลี่ยและระยะทางท่ี
เดินทางมาให 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 1.  เฮเลนใชเวลา 20 นาที 

ไปถึงบานปา 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 36.9 
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การใหคะแนน  เฮเลน  นักปนจักรยาน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 28 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

• 28.3 [วิธีการหาคาไมถูกตอง: หาคาเฉลี่ยของความเร็วในการเดินทาง 2 ชวง (26.67 และ 30)] 

 

 

 

 
 

 

 

 

คําถามท่ี 3: เฮเลน  นักปนจักรยาน 

เฮเลนไดข่ีจักรยานของเธอจากบานไปท่ีแมน้ํา ซ่ึงอยูหางออกไป 4 กม. เธอใชเวลา 9 นาที         

แลวเธอก็ข่ีจักรยานกลับบานโดยใชเสนทางท่ีสั้นกวา คือ 3 กม. ครั้งนี้เธอใชเวลาเพียง 6 นาที 

ในการเดินทางไปและกลับระหวางบานและแมน้ํา ความเร็วเฉลี่ยของเฮเลนเปนเทาใด               

(ในหนวย กม./ชม.) 

ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง:  ..................... กม./ชม. 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : คํานวณความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง
สองครั้งโดยกําหนดระยะทางท่ีเดนิทาง
และเวลาท่ีใชในการเดินทางท้ังสองครั้ง
มาให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 5.7 
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 หองชุดสําหรับพักผอน 

คริสตินาพบหองชุดสําหรับพักผอนนี้ประกาศขายทางอินเทอรเน็ต เธอกําลังคิดท่ีจะซ้ือหองชุดสําหรับ

พักผอน เพ่ือเธอจะใหแขกท่ีมาพักผอนเชาหองชุดนี้ 

จํานวนหอง: 1 x หองรับแขกและหองอาหาร 

1 x หองนอน 

1 x หองนํ้า 

ราคา: 200,000 เซด 

ขนาด: 60 ตารางเมตร (ม.²) 

ท่ีจอดรถ: มี 

ระยะเวลาเดินทางสูตัวเมือง: 10 นาที 

ระยะทางไปถึงชายหาด: 350 เมตร (ม.) วัดเปนเสนตรง 

ใน 10 ปท่ีผานมา แขกท่ีมา

พักผอนมีการใชโดยเฉลีย่: 
315 วันตอป 
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การใหคะแนน  หองชุดสําหรับพักผอน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบท่ีแสดงวาราคาท่ีประมาณตามเกณฑของผูเชี่ยวชาญเปน 210,000 เซด ซ่ึงสูงกวา

ราคาท่ีประกาศไว คือ 200,000 เซด แสดงวาเปน “ราคาท่ีดีมาก” [ราคาของผูเชี่ยวชาญ

เปน 210,000 เซด ตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน  แตราคาประกาศอาจจะแสดงโดยนัยหรือ

แสดงอยางชัดเจนก็ได] 

• ราคาของผูเช่ียวชาญเปน 210,000 เซด ซึ่งสูงกวา 

ราคาประกาศไว คือ 200,000 แสดงวาเปนราคาท่ีดีมาก 

• ราคารวม 210,000 เซด สูงกวาราคาท่ีประกาศไว 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 
  

คําถามท่ี 1: หองชุดสําหรบัพักผอน 

ในการประเมินราคาหองชุดสําหรับพักผอน คริสตินาไดขอใหผูเชี่ยวชาญมาประเมิน  

ซ่ึงในการประมาณราคาหองชุดสําหรับพักผอน ผูเชี่ยวชาญไดใชเกณฑตอไปนี้: 

ราคาตอ ม.² ราคากลาง: 2,500 เซดตอ ม.²    
      

เกณฑการเพ่ิม

มูลคา 

ระยะเวลาเดินทาง 

สูตัวเมือง: 

มากกวา 15 นาที: 

+0 เซด 

ต้ังแต 5 ถึง 15 นาที: 

+10,000 เซด 

นอยกวา 5 นาที: 

+20,000 เซด 

 

ระยะทางไปถึง

ชายหาด  

(วัดเปนเสนตรง): 

มากกวา 2 กม.: 

+0 เซด 

ต้ังแต 1 ถึง 2 กม.: 

+5,000 เซด 

ต้ังแต 0.5 ถึง 1 กม.: 

+10,000 เซด 

นอยกวา 0.5 กม.: 

+15,000 เซด 

ท่ีจอดรถ: ไมมี: 

+0 เซด 

มี: 

+35,000 เซด 
  

ถาราคาท่ีผูเชี่ยวชาญประมาณสูงกวาราคาขายท่ีประกาศไว  ราคานั้นถือวา “ดีมาก”  

สําหรับคริสตินาในฐานะผูท่ีมีกําลังซ้ือ 

ใหใชเกณฑของผูเชี่ยวชาญ แสดงใหเห็นวาราคาขายท่ีบอกไวนั้น “ดีมาก” สําหรับคริสตินา 

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

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

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

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

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 8.93 

นานาชาติ 31.36 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ประเมินราคาตามเกณฑเปรียบเทียบ
กับราคาขายหองชุดสาํหรับพักผอนท่ี
ประกาศไว เพ่ือใหไดราคาประเมนิท่ี
ถูกตอง 
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การใหคะแนน  หองชุดสําหรับพักผอน 

คะแนนเต็ม         ไมไดคะแนน 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสามขอ: ไมใช  ไมใช  ใช ตามลําดับ  รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 2: หองชุดสําหรบัพักผอน 

แขกท่ีมาพักผอนมีการใชหองชุดโดยเฉลี่ย 315 วันตอป ตลอดชวงเวลา 10 ปท่ีผานมา 

ใหนักเรียนตัดสินวาขอความตอไปนี้สามารถสรุปไดจากขอมูลดังกลาวใชหรือไม   

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

ขอความ ขอความสามารถสรุปไดจากขอมลูท่ี

กําหนดใหใชหรือไม 

สามารถบอกไดอยางมั่นใจวา อยางนอยหน่ึงป 

ในชวงเวลา 10 ปท่ีผานมา มีแขกท่ีมาพักผอนใชหองชุด

สําหรับพักผอนน้ี 315 วันพอดี  

ใช / ไมใช 

ในทางทฤษฎี มันอาจเปนไปไดวา ในชวงเวลา 10 ปท่ีผานมา 

มีแขกท่ีมาพักผอนใชหองชุดน้ีมากกวา 315 วันในทุกป 
ใช / ไมใช 

ในทางทฤษฎี มันอาจเปนไปไดวามีหน่ึงปในชวง  

10 ปท่ีผานมา ไมมีแขกท่ีมาพักผอนใชหองชุดน้ีเลย 
ใช / ไมใช 

หมายเหตุ: สมมติวาหนึ่งปมี 365 วัน 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

เจตนาของคําถาม : ตีความของความหมายของ
คาเฉลี่ยท่ีกําหนดให 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 3.93 

นานาชาติ 13.49 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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 การเชาดีวีดี 

เจนทํางานอยูท่ีรานแหงหนึ่งซ่ึงใหเชาดีวีดีและเกมคอมพิวเตอร 

ท่ีรานแหงนี้ คิดคาสมาชิกรายป 10 เซด 

คาเชาดีวีดีสําหรับผูท่ีเปนสมาชิกถูกกวาคาเชาสําหรับผูท่ีไมเปนสมาชิก   

ดังแสดงในตารางตอไปนี้: 

คาเชาดีวีดีหนึ่งแผน 

ผูท่ีไมเปนสมาชิก ผูท่ีเปนสมาชิก 

3.20 เซด 2.50 เซด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  การเชาดวีดี ี

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 54.40  

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 
  

คําถามท่ี 1: การเชาดวีีด ี

ทอมเปนสมาชิกของรานเชาดีวีดีเม่ือปท่ีแลว 

ปท่ีแลว เขาจายเงินไปท้ังหมด 52.50 เซด ซ่ึงไดรวมคาสมาชิกของเขาแลว 

ถาทอมไมไดเปนสมาชิก แตเชาดีวีดีจํานวนเทาเดิม เขาจะตองจายเงินก่ีเซด 

จํานวนเซด:  ................................................  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : คํานวณและเปรียบเทียบจํานวน
ในสถานการณประจําวัน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 11.74 

นานาชาติ 34.73 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  การเชาดวีดี ี 

คะแนนเต็ม 

รหัส 21: 15 [ใชวิธีแกปญหาทางพีชคณิต พรอมเหตุผลท่ีถูกตอง] 
• 3.20X = 2.50X + 10 

0.70X =10 

X =10 / 0.70 = 14.2 โดยประมาณ  แตคําตอบตองการเปนจํานวนเต็ม: 15 แผน 

• 3.20 X > 2.50 X + 10 [ใชข้ันตอนการหาคําตอบเหมือนวิธีแกปญหาท่ีผานมา แตทําในรูปของอสมการ] 

รหัส 22: 15 [ใชวิธีแกปญหาทางเลขคณิต พรอมเหตุผลท่ีถูกตอง] 
• ในการเชาดีวีดีหน่ึงแผน สมาชิกจะประหยัดได 0.70 เซด  เพราะวาสมาชิกไดจายไวแลว 10 เซดตั้งแต

เริ่มตน เพ่ือความคุมคาอยางนอยเขาตองประหยดัเงินใหไดเทากับคาสมาชิก   10/0.70 = 14.2... 

ดังน้ัน จึงเปน 15 แผน 

รหัส 23: 15 [แกปญหาโดยใชวิธีลองผิดลองถูกอยางเปนระบบไดอยางถูกตอง โดยนักเรียนเลือก
จํานวนและหาคาเชาสําหรับผูท่ีเปนสมาชิกและผูท่ีไมเปนสมาชิก แลวใชการคํานวณนี้    

เพ่ือระบุตัวเลขท่ีถูกตอง (15) ท่ีผูท่ีเปนสมาชิกจะจายนอยกวาผูท่ีไมเปนสมาชิก] 
• 10 แผน = 32 เซดสําหรับผูท่ีไมเปนสมาชิก  และ 25 เซด + 10 เซด = 35 เซดสําหรับผูท่ีเปนสมาชิก  

ดังน้ันลองใชจํานวนท่ีมากกวา 10   ดีวีดี 15 แผนสําหรับผูท่ีไมเปนสมาชิกจาย 48 เซด   

และ 37.50 + 10 = 47.50 สําหรบัผูท่ีเปนสมาชิก 

ดังน้ัน ลองใชจํานวนท่ีนอยกวา: 14 แผน = 44.80 เซด สําหรับผูท่ีไมเปนสมาชิก  

และ 35 + 10 = 45 เซดสําหรับผูท่ีเปนสมาชิก  ดังน้ัน 15 แผน เปนคําตอบ 

รหัส 24: 15  โดยใหเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง 

ไดคะแนนบางสวน 
รหัส 11: 15  ไมแสดงเหตุผลหรือไมแสดงวิธีทํา 

รหัส 12: การคํานวณถูกตอง แตการปดเศษไมถูกตอง  

หรือไมไดคํานึงถึงบริบทในการปดเศษ 
• 14  •  14.3 

• 14.2 •  14.28... 

ไมไดคะแนน 

รหัส 00: คําตอบอ่ืน ๆ 

คําถามท่ี 2: การเชาดวีีด ี

สมาชิกจะตองเชาดีวีดีอยางนอยท่ีสุดก่ีแผน จึงจะคุมคาสมาชิก จงแสดงวิธีทํา 

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

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

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

จํานวนดีวีดี:  ...............................................  

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 6.05 

นานาชาติ 13.71 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : คํานวณและเปรียบเทียบจํานวน
ในสถานการณประจําวัน 
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เคเบิลทีวี 

ตารางขางลาง แสดงขอมูลเก่ียวกับครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน   

ในหาประเทศ  รวมทั้งรอยละของครัวเรือนเหลานั้นท่ีมี  

โทรทัศนและเปนสมาชิกเคเบิลทีวีดวย 

 

ประเทศ 
จํานวนครัวเรือน 

ท่ีมีโทรทัศน  

รอยละของครัวเรือน 

ท่ีมีโทรทัศนเทียบกับ

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

รอยละของครัวเรือน 

ท่ีเปนสมาชกิเคเบิลทีวีเทียบกับ

ครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน 

ญี่ปุน 48.0 ลาน 99.8% 51.4% 

ฝรั่งเศส 24.5 ลาน 97.0% 15.4% 

เบลเยยีม 4.4 ลาน 99.0% 91.7% 

สวิตเซอรแลนด 2.8 ลาน 85.8% 98.0% 

นอรเวย 2.0 ลาน 97.2% 42.7% 

แหลงท่ีมา: ITU, World Telecommunication Indicators 2004/2005 

ITU, World Telecommunication/ICT Development Report 2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ใชพ้ืนฐานเรื่องสัดสวนกับ
ชุดของขอมูล 

 

คําถามท่ี 1: เคเบิลทีว ี

ตารางแสดงวาในประเทศสวิตเซอรแลนด 85.8% ของครัวเรือนท้ังหมดมีโทรทัศน 

จากขอมูลในตาราง คาประมาณใกลเคียงท่ีสุดของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

ในประเทศสวิตเซอรแลนดเปนเทาใด 

1. 2.4 ลาน 

2. 2.9 ลาน 

3. 3.3 ลาน 

4. 3.8 ลาน 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  3.3 ลาน 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 18.79 

นานาชาติ 37.45 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  เคเบิลทีว ี

คะแนนเต็ม 

รหัส 11: คําตอบท่ีบอกวา กวินจําเปนตองคํานึงถึงจํานวนท่ีมีอยูจริงของครัวเรือนท่ีมีโทรทัศนของ

สองประเทศ [ยอมรับการใชคําวา “ประชากร” แทน “ครัวเรือน”] 

• เขาพูดผดิ เพราะวาในประเทศฝรัง่เศสมีเกินกวา 22 ลานครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน  

• เพราะวาประชากรของประเทศฝรัง่เศสมีมากกวานอรเวยประมาณ 10 เทา  

• เพราะประเทศฝรั่งเศสมีคนมากกวา จํานวนคนท่ีมีโทรทัศนจึงมากกวามาก ดังน้ัน จํานวนการเปน 

สมาชิกเคเบิลทีวีจึงมากกวา 

รหัส 12: คําตอบท่ีมาจากการคํานวณจํานวนสมาชิกจริง ๆ ในสองประเทศ 

• เพราะประเทศฝรั่งเศสมี (24.5 × 0.154) = ประมาณ 3.7 ลานครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกเคเบิลทีวี  

ในขณะท่ีประเทศนอรเวยมี (2.0 × 0.427) ประมาณ 0.8 ลานครัวเรือน  ประเทศฝรั่งเศสจึงม ี

สมาชิกเคเบิลทีวีมากกวา 

ไมไดคะแนน 

รหัส 00: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

คําถามท่ี 2: เคเบิลทีว ี

กวิน พิจารณาขอมูลประเทศฝรั่งเศสและนอรเวยท่ีอยูในตาราง 

กวิน กลาววา “เนื่องจากรอยละของครัวเรือนท้ังหมดท่ีมีโทรทัศนของท้ังสองประเทศนี้ 

เกือบเทากัน  ดังนั้นประเทศนอรเวยมีครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกเคเบิลทีวีมากกวา” 

จงอธิบายวา เพราะเหตุใดขอความนี้จึงไมถูกตอง  ใหเหตุผลอธิบายคําตอบของนักเรียน 

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

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

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

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สังคม 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : เขาใจขอมูลท่ีกําหนดใหในตาราง
บนพ้ืนฐานเรื่องสัดสวน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 12.41 

นานาชาติ 28.73 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่นประเทศอื่น 
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 รถยนตคันไหน? 

คริสเพ่ิงไดรับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และเธอตองการซ้ือรถยนตคันแรก 

ตารางขางลางนี้ แสดงรายละเอียดของรถยนตสี่คันท่ีเธอไดจากตัวแทนจําหนาย

รถยนตในพ้ืนท่ี 

รุน: แอลฟา โบลตา คาสเทล เดลซ่ี 

ป 2003 2000 2001 1999 

ราคาท่ีโฆษณา (เซด) 4,800 4,450 4,250 3,990 

ระยะทางท่ีว่ิงมาแลว (กิโลเมตร) 105,000 115,000 128,000 109,000 

ความจุกระบอกสูบเคร่ืองยนต (ลิตร) 1.79 1.796 1.82 1.783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 1: รถยนตคันไหน? 

คริสตองการรถยนตท่ีเปนไปตามเง่ือนไขเหลานี้ทุกขอ: 

• ระยะทางท่ีวิ่งมาแลวไมเกิน 120,000 กิโลเมตร 

• เปนรถยนตท่ีผลิตใน ค.ศ. 2000 หรือปถัดมา 

• ราคาท่ีโฆษณาไมเกิน 4,500 เซด 

รถยนตคันใดท่ีเปนไปตามเง่ือนไขของคริส 

1. แอลฟา 

2. โบลตา 

3. คาสเทล 

4. เดลซ่ี 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ความไมแนนอนและขอมลู 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เลือกคาท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
เก่ียวกับตัวเลข/ชุดของขอความ    
ท้ังสี่ภายใตบริบททางดานการเงิน 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 2.  โบลตา 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 81.1 
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การใหคะแนน  รถยนตคันไหน? 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 120 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

• 2.5% ของ 4,800 เซด [ตองคํานวณหาคาท่ีได] 

 

คําถามท่ี 2: รถยนตคันไหน? 

รถยนตคันใดมีความจุกระบอกสูบเครื่องยนตนอยท่ีสุด 

1. แอลฟา 

2. โบลตา 

3. คาสเทล 

4. เดลซ่ี 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : เลือกจํานวนทศนิยมท่ีนอยท่ีสุด
ในสี่จํานวนท่ีอยูในบริบท 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 4.  เดลซี ่

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

คําถามท่ี 3: รถยนตคันไหน? 

คริสจะตองจายเงินเพ่ิมอีก 2.5% ของราคาท่ีโฆษณาเปนคาภาษี 

สําหรับรถแอลฟา คาภาษีท่ีเสียเพ่ิมเปนก่ีเซด 
 

คาภาษีท่ีเสียเพ่ิมในหนวยเซด:  ....................   

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   สวนตัว 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : คํานวณ 2.5% ของราคาในหลัก
พันภายใตบริบททางดานการเงิน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 25.6 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 37.5 
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 โรงรถ 

แบบของโรงรถ “พ้ืนฐาน” ของผูผลิตแหงหนึ่ง มีเพียงหนาตางและประตูอยางละหนึ่งบาน 

จักรเลือกแบบตอไปนี้ จากแบบ “พ้ืนฐาน”  ตําแหนงของหนาตางและประตูแสดงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  โรงรถ 

คะแนนเต็ม                         ไมไดคะแนน 

รหัส 1: ขอ 3 [รูป 3]  รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

   

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: โรงรถ 

ภาพขางลาง แสดงแบบ “พ้ืนฐาน” แบบตาง ๆ ท่ีมองจากดานหลัง  

มีเพียงภาพเดียวเทานั้นท่ีตรงกับแบบขางบนท่ีจักรไดเลือกไว 

แบบใดท่ีจักรไดเลือกไว  จงเขียนวงกลมลอมรอบ 1, 2, 3 หรือ 4 

1. 2. 

  

3. 4. 

  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   การงานอาชีพ 
กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ใชความสามารถทางดานปรภิูมิ เพ่ือ
ระบุมมุมองแบบ 3 มิติท่ีสอดคลอง
กับมุมมอง 3 มิติอ่ืนท่ีใหไว 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

นานาชาติ 65.1 

 



 

72 ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2012 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  โรงรถ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 21: คาใดคาหนึ่งตั้งแต 31 ถึง 33  โดยไมแสดงวิธีทําเลยหรือแสดงวิธีทําโดยใชทฤษฎี 

บทพีทาโกรัสสนับสนุนคําตอบ (หรือมีสวนท่ีชี้ใหเห็นวาไดใชวิธีนี้)  [ไมจําเปนตองใสหนวย   

(ม.2)] 

• 12√7.25 ม.
2
 

• 12 × 2.69 = 32.28 ม.P

2 

• 32.4 ม.P

2 

 

คําถามท่ี 2: โรงรถ 

แบบแปลนสองแบบขางลางนี้ แสดงขนาดของโรงรถท่ีจักรเลือกไวในหนวยเมตร 

 

ดานหนา      ดานขาง 

 

 

 

 

ดานหนา      ดานขาง 

หมายเหตุ: รูปวาดไมไดเขียนตามมาตราสวน 

หลังคาประกอบข้ึนจากสวนของรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีเทากันสองรูป 

ใหคํานวณพ้ืนท่ีท้ังหมดของหลังคา จงแสดงวิธีทํา 

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

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

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

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

 

1.00 

2.40 

0.50 1.00 2.00 1.00 0.50 6.00 

2.40 

1.00 

2.50 
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ได้คะแนนบางส่วน 

รหัส 11: แสดงวิธีทําโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ถูกต้อง แต่การคํานวณมีข้อผดิพลาดหรือใช้ความ
ยาวไม่ถูกต้องหรือไม่ได้คํานวณพ้ืนที่หลังคาเป็นสองเท่า 
 2.52 + 12 = 6, 12 x √6 = 29.39 [ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ถูกต้อง แต่การคํานวณมีข้อผิดพลาด] 
 22 + 12 = 5, 2 x 6 x √5 = 26.8 ม.2 [ใช้ความยาวไม่ถูกต้อง] 
 6 × 2.6 = 15.6 [ไม่ได้คํานวณพ้ืนท่ีหลังคาเป็นสองเท่า] 

รหัส 12: แสดงวิธีทําโดยไม่ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แต่ใช้ความกว้างของหลังคาทีเ่ป็นค่าทีส่มเหตุสมผล 
(ตัวอย่างเช่น ค่าใดค่าหน่ึงต้ังแต่ 2.6 ถึง 3) และการคํานวณส่วนที่เหลือถูกต้องครบถ้วน 
 2.75 × 12 = 33 
 3 × 6 × 2 = 36 
 12 × 2.6 = 31.2 

ไม่ได้คะแนน 

รหัส 00: คําตอบอ่ืน ๆ 

 2.5 × 12 = 30 [ค่าประมาณความกว้างของหลังคาอยู่นอกช่วงท่ียอมรับได้คือค่าต้ังแต่ 2.6 ถึง 3] 
 3.5 × 6 × 2 = 42 [ค่าประมาณความกว้างของหลังคาอยู่นอกช่วงท่ียอมรับได้คือค่าต้ังแต่  

2.6 ถึง 3] 

 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ : ปริภูมิและรูปทรง
บริบท :   การงานอาชีพ
กระบวนการ :   ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
รูปแบบของข้อสอบ : สร้างคําตอบแบบอิสระ
เจตนาของคําถาม : ตีความแบบแปลนและคํานวณพ้ืนท่ี

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ทฤษฎีบท  
พีทาโกรัสหรือการวัดขนาด 

ประเทศ % ตอบถูก 
นานาชาติ 2.7 
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ZEDLAND DAILY 
 

WELL PAID JOB THAT 
TAKES LITTLE TIME! 

 
Sell the Zedland Daily and 
make 60 zeds a week, plus an 
additional 0.05 zeds per 
newspaper you sell. 

การขายหนังสือพิมพ 

 

ในประเทศเซดแลนด มีหนังสือพิมพสองฉบับท่ีกําลังรับสมัครผูขาย  ปายประกาศขางลางแสดงใหเห็นวา 

พวกเขาจายเงินใหกับผูขายอยางไร 

  

ZEDLAND DAILY 
 

WELL PAID JOB THAT 
TAKES LITTLE TIME! 

 
Sell the Zedland Daily and 
make 60 zeds a week, plus 
an additional 0.05 zeds per 
newspaper you sell. 

เซดแลนดสตาร 

ตองการเงินเพ่ิมพิเศษหรือไม? 

มาขายหนังสือพิมพกับเราสิ 

คุณจะไดรับคาตอบแทน:  0.20 เซด
ตอฉบับ  สําหรับหนังสือพิมพ 240 

ฉบับแรกท่ีขายไดในหนึ่งสัปดาห 
และบวกเพ่ิมอีก 0.40 เซด สําหรับ 
แตละฉบับท่ีคุณขายไดเพ่ิมข้ึน 

เซดแลนดเดลี่ 

งานรายไดดี  

ท่ีใชเวลานิดเดียว! 

 

ขายหนังสือพิมพ เซดแลนดเดลี่ จะได
เงิน 60 เซดตอสัปดาห และบวกเพ่ิมอีก 
0.05 เซดตอหนังสือพิมพหนึ่งฉบับท่ี
คุณขายได 
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การใหคะแนน  การขายหนังสือพิมพ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 92 หรือ 92.00  

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 1: การขายหนังสอืพิมพ 

โดยเฉลี่ย  ทุก ๆ สัปดาห สุรัตนขายหนังสือพิมพ เซดแลนดสตาร ได 350 ฉบับ 

เขามีรายไดโดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีเซด 

 

 

จํานวนเงินในหนวยเซด:  .............................  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : ระบุขอมูลท่ีเก่ียวของในรูปตัวแบบ 
เชิงคณติศาสตรอยางงายเพ่ือคาํนวณ
เก่ียวกับจํานวน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 15.38 

นานาชาติ 51.73 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  การขายหนังสือพิมพ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 280  

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 2: การขายหนังสอืพิมพ 

กฤษณาขายหนังสือพิมพ เซดแลนดเดลี่  ในหนึ่งสัปดาหเธอมีรายได 74 เซด 

ในสัปดาหนั้น กฤษณาขายหนังสือพิมพไดก่ีฉบับ 

 

 

จํานวนหนังสือพิมพท่ีขายได:  .....................  

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : ระบุขอมูลท่ีเก่ียวของและแปลงขอมูลให
อยูในรูปตัวแบบเชิงคณติศาสตรอยางงาย
เพ่ือคํานวณเก่ียวกับจํานวน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 20.28 

นานาชาติ 41.05 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 
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1. 2. 

 

 

 

 

 

 

3. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา
ยไ

ดต
อส

ัปด
าห

 (เ
ซด

) 

 

จํานวนหนังสือพิมพท่ีขายได 

 

เซดแลนดสตาร 

เซดแลนดเดลี ่

รา
ยไ

ดต
อส

ัปด
าห

 (เ
ซด

) 
 

จํานวนหนังสือพิมพท่ีขายได 

 

เซดแลนดสตาร 

เซดแลนดเดลี ่เซดแลนดเดลี ่

รา
ยไ

ดต
อส

ัปด
าห

 (เ
ซด

) 

จํานวนหนังสือพิมพท่ีขายได 

เซดแลนดสตาร 

รา
ยไ

ดต
อส

ัปด
าห

 (เ
ซด

) 
 

จํานวนหนังสือพิมพท่ีขายได 

 

เซดแลนดสตาร 

เซดแลนดเดลี ่

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
บริบท :   การงานอาชีพ 

กระบวนการ :   ตีความ 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ระบุตัวแบบเชิงคณติศาสตรไดถูกตอง 
เมื่อความสัมพันธเชิงเสนตรงสองเสน
ถูกแปลงใหเปนการนําเสนอดวยกราฟ 

ประเทศ % ตอบถูก 

ไทย 18.53 

นานาชาติ 28.59 

หมายเหตุ:  เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 

การทดลองใชเคร่ืองมือ จึงไมมีขอมูล 

ของประเทศอื่น 

คําถามท่ี 3: การขายหนังสอืพิมพ 

จักรตัดสินใจสมัครเปนผูขายหนังสือพิมพ เขาตองเลือกวาจะขายหนังสือพิมพ เซดแลนดสตาร  

หรือ เซดแลนดเดลี่ 

กราฟใดตอไปนี้ นําเสนอไดถูกตองวาหนังสือพิมพสองฉบับจายเงินใหกับผูขายของเขาอยางไร       

จงเขียนวงกลมลอมรอบ 1, 2, 3 หรือ 4 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 3.  [กราฟ 3] 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 
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 ประตูหมุน 

ประตูหมุน ประกอบดวยบานประตูสามบาน ซ่ึงหมุนภายในพ้ืนท่ีรูปวงกลม เสนผานศูนยกลางดานใน     

ของพ้ืนท่ีนี้เปน 2 เมตร (200 เซนติเมตร)  บานประตูสามบานแบงพ้ืนท่ีวงกลมออกเปนสามสวนท่ีเทากัน  

แบบแปลนขางลางแสดงบานประตูในตําแหนงท่ีแตกตางกันสามตําแหนงเม่ือมองจากดานบน 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

การใหคะแนน  ประตูหมุน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 120 [ยอมรับคําตอบท่ีเปนคามุมกลับท่ีสมมูลกัน คือ 240] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

  

200 ซม. 

บานประต ู

ทางออก 

ทางเขา 

คําถามท่ี 1: ประตูหมุน 

บานประตูสองบานทํามุมกันมีขนาดของมุมในหนวยองศาเปนเทาใด 

ขนาดของมุม:  ............................................ 
º
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   ใชหลักการทางคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

เจตนาของคําถาม : คํานวณมมุท่ีจุดศูนยกลางของเซกเตอร
ของวงกลม 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 89.7 

สิงคโปร 75.7 

ฮองกง-จีน 76.6 

จีนไทเป 74.3 

เกาหล ี 79.1 

มาเกา-จีน 72.6 

ญี่ปุน 73.8 

ไทย 30.5 

มาเลเซีย 34.8 

อินโดนีเซีย 22.4 

นานาชาติ 63.5 
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การใหคะแนน  ประตูหมุน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบอยูในชวงตั้งแต 103 ถึง 105 [ยอมรับคําตอบท่ีคํานวณเปน 1/6th ของเสนรอบวงได

(100π
3

) ยอมรับคําตอบเปน 100 เทานั้นดวย เพียงแตตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาคําตอบนี้เปน

ผลลัพธท่ีไดมาจากการใช π = 3  หมายเหตุ: คําตอบท่ีเปน 100 แตไมแสดงวิธีทําสนับสนุน 

อาจไดมาจากการเดาอยางงาย ๆ วามีคาเทากับรัศมี (ความยาวของบานประตูเดียว)] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

• 209 [เปนความยาวของสวนท่ีเปดท้ังหมด 

ไมใชความยาวของสวนท่ีเปด “แตละดาน”] 

 

 

 

 

 

  

คําถามท่ี 2: ประตูหมุน 

ประตูท่ีเปดออกสองดาน (เสนโคงท่ีเปนเสนประในแผนภาพ)  มีขนาด 

เทากัน ถาสวนท่ีเปดนี้กวางเกินไป บานประตูหมุนจะไมสามารถปด 

ชองวางไดสนิท และอากาศจะสามารถไหลผานไดตลอดระหวางทางเขา 

และทางออก ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหสูญเสียความรอนหรือรับความรอน 

ท่ีไมตองการได  ดังแสดงในแผนภาพดานขาง 

ประตูท่ีเปดออกแตละดานจะมีความยาวของเสนโคงท่ีมากท่ีสุดเปนเทาใด   

ในหนวยเซนติเมตร (ซม.) จึงจะทําใหอากาศไมไหลผานไดตลอดระหวาง 

ทางเขาและทางออก 

 

ความยาวของเสนโคงท่ีมากท่ีสุด: ................... ซม. 

อากาศสามารถไหลผานได 
ในตําแหนงน้ี 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริภูมิและรูปทรง 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

เจตนาของคําถาม : ตีความแบบจําลองเชิงเรขาคณติ
ของสถานการณในชีวิตจริง เพ่ือ
คํานวณความยาวของสวนโคง 

 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 13.6 

สิงคโปร 13.2 

ฮองกง-จีน 9.9 

จีนไทเป 10.8 

เกาหล ี 6.4 

มาเกา-จีน 7.5 

ญี่ปุน 7.8 

ไทย 0.8 

มาเลเซีย 3.1 

อินโดนีเซีย 1.2 

นานาชาติ 3.5 
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คําถามท่ี 3: ประตูหมุน 

ประตูหมุนครบ 4 รอบในหนึ่งนาที  แตละสวนของประตูท้ังสามสวนจะมีท่ีวางพอสําหรับรองรับ

คนไดมากท่ีสุดสองคน 

ในเวลา 30 นาที มีคนท่ีสามารถผานประตูเขาสูอาคารไดมากท่ีสุดก่ีคน 

1. 60 

2. 180 

3. 240 

4. 720 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :  ปริมาณ 
บริบท :   วิทยาศาสตร 

กระบวนการ :   คิดในเชิงคณิตศาสตร 

รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

เจตนาของคําถาม : ระบุขอมูลและสรางแบบจําลอง
เชิงปริมาณ (โดยนัย) ในการ
แกปญหา 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 4.  720 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ประเทศ % ตอบถูก 

เซี่ยงไฮ-จีน 65.2 

สิงคโปร 59.3 

ฮองกง-จีน 62.5 

จีนไทเป 59.9 

เกาหล ี 52.6 

มาเกา-จีน 63.5 

ญี่ปุน 53.2 

ไทย 17.7 

มาเลเซีย 20.5 

อินโดนีเซีย 10.7 

นานาชาติ 46.4 
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ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตร PISA 2006 
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 ขับรถ 

เชาวันหนึ่ง น้ําฝนออกไปขับรถเลน ระหวางทางแมวตัวหนึ่งวิ่งตัดหนารถ  น้ําฝนตองเหยียบเบรคอยาง

กะทันหันเพ่ือไมใหชนแมว 

น้ําฝนตกใจมากจนมือสั่น  จึงตัดสินใจขับรถกลับบาน 

กราฟตอไปนี้แสดงการบันทึกอัตราเร็วของรถอยางคราว ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  ขับรถ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: ขับรถ 

อัตราเร็วสูงสุดของรถท่ีน้ําฝนขับในเชาวันนั้น เปนเทาไร 

อัตราเร็วสูงสุด =  ................................. กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
สาระวิชา : ฟงกชัน 
บริบท : สังคม 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การทําใหม 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 96.98 

จีนไทเป 94.42 

เกาหล ี 94.75 

มาเกา-จีน 95.37 

ญี่ปุน 93.61 

ไทย 87.95 

อินโดนีเซีย 76.61 

นานาชาติ 95.48 
 

การขับรถของน้ําฝน 

เวลา 

อัตราเร็ว 

(กิโลเมตรตอชั่วโมง) 

9:00 9:04 9:08 9:12 

72 

60 

48 

36 

24 

12 

0 
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การใหคะแนน  ขับรถ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 9:06 

 หรือ 

 เกาโมงหกนาที 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 2: ขับรถ 

ขณะท่ีน้ําฝนเหยียบเบรคเพ่ือไมใหชนแมว  ขณะนั้นเปนเวลาเทาใด 

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

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
สาระวิชา : ฟงกชัน 
บริบท : สังคม 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การเช่ือมโยง 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 87.17 

จีนไทเป 84.89 

เกาหล ี 89.47 

มาเกา-จีน 82.59 

ญี่ปุน 90.49 

ไทย 54.27 

อินโดนีเซีย 48.78 

นานาชาติ 80.59 
 

คําถามท่ี 3: ขับรถ 

สามารถบอกไดหรือไมวา  เสนทางท่ีน้ําฝนขับรถกลับบานสั้นกวาเสนทางท่ีเธอออกจากบาน 

ถึงจุดท่ีชนแมว จงใชขอมูลจากกราฟอธิบายเพ่ือสนับสนุนคําตอบของนักเรียน 

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

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

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

 .................................................................................................................................................  
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การใหคะแนน  ขับรถ 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบวา เสนทางกลับบานสั้นกวาดวยการใหคําอธิบายท่ีเพียงพอ ท้ังความเร็วเฉลี่ยต่ําใน

เท่ียวกลับ และ ระยะเวลา (โดยประมาณ) ในเท่ียวกลับเทาเดิม  ขอสังเกต ถาตอบโดยให

เหตุผลท่ีกลาวถึงพ้ืนท่ีใตเสนกราฟในเท่ียวกลับก็ถือวาถูกตองควรใหคะแนนเต็มดวย 

• ระยะทางเท่ียวไปยาวกวาเท่ียวกลบั – ใชเวลาเกือบเทากัน แตชวงแรกเธอขับรถใชความเร็วมากกวา

ชวงหลัง 

• เสนทางท่ีกลับบานสั้นกวา เพราะในเท่ียวกลับเธอใชเวลานอยกวา และขับรถชากวาเท่ียวไป 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบถูกตอง แตคําอธิบายไมเพียงพอ 

• ระยะทางสั้นกวาเพราะเมื่อตอนท่ีเธอเหยียบเบรคน้ัน เวลาผานไปมากกวาครึ่งหน่ึงของการเดินทาง

แลว 

• เสนทางกลับบานสั้นกวา เน่ืองจากเสนกราฟในเท่ียวกลับครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 ตารางหนวย  ในขณะท่ี

เท่ียวไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ตารางหนวย  

 หรือ 

 คําตอบอ่ืน ๆ 

• ไม  ระยะทางเทากัน เพราะวาเธอใชเวลาหกนาทีในเท่ียวกลับแตขับรถชากวา 

• จากกราฟถารวมเวลาท่ีนํ้าฝนเหยยีบเบรคเพ่ือไมใหชนแมว อาจเร็วกวาสัก 2 วินาที แตถาปดตัวเลขก็

จะใชเวลาเทากัน 

• จากกราฟอาจบอกไดวา  ระยะทางจากบานถึงจุดหยุดรถเทากับระยะทางท่ีเธอกลับบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
สาระวิชา : ฟงกชัน 
บริบท : สังคม 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การสะทอนและสื่อสาร 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 38.91 

จีนไทเป 36.46 

เกาหล ี 36.27 

มาเกา-จีน 28.73 

ญี่ปุน 41.31 

ไทย 7.89 

อินโดนีเซีย 17.07 

นานาชาติ 29.11 
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 ความสูง 
หองเรียนหองหนึ่งมีนักเรียนหญิง 25 คน  ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงกลุมนี้เปน 130 เซนติเมตร 

 

 

 

 

การใหคะแนน  ความสูง 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําอธิบายประกอบดวย  ผลรวมของความสูงของนักเรียนแตละคนแลวหารดวย 25 

• นําความสูงของนักเรียนหญิงทุกคนมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนนักเรียนหญิงท้ังหมด 

• นําความสูงของนักเรียนหญิงทุกคนมารวมกัน และหารดวยจํานวนนักเรียนหญิง  ในกรณีน้ีคือ 25 

• ผลรวมของความสูงท้ังหมดท่ีมีหนวยเดียวกัน แลวหารดวยจํานวนนักเรียนหญิง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: ความสูง 

จงอธิบายวิธีการหาความสูงเฉลี่ย 

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

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ความไมแนนอน 
สาระวิชา : สถิต ิ
บริบท : การศึกษา 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การทําใหม 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 80.65 

จีนไทเป 82.63 

เกาหล ี 76.36 

มาเกา-จีน 77.02 

ญี่ปุน 79.87 

ไทย 19.66 

อินโดนีเซีย 32.14 

นานาชาติ 62.64 
 

คําถามท่ี 2: ความสูง 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  “จริง” หรือ “เท็จ”  ในแตละประโยคตอไปนี้ 

ประโยค จริง หรือ เท็จ 

ถานักเรียนหญิงคนหน่ึงในหองสูง 132 เซนติเมตร  ตองมีนักเรียนหญิงอีกคนหน่ึง

สูง 128 เซนติเมตร 
จริง / เท็จ 

นักเรียนหญิงสวนใหญตองมีความสูง 130 เซนติเมตร จริง / เท็จ 

ถาจัดลําดับเด็กหญิงจากเตี้ยท่ีสดุไปสูงท่ีสุด  นักเรียนคนท่ีมีลาํดับตรงกลางตองมี

ความสูง 130 เซนติเมตร 
จริง / เท็จ 

ครึ่งหน่ึงของนักเรียนหญิงในหองตองเตี้ยกวา 130 เซนติเมตร  และอีกครึ่งหน่ึง

ตองสูงกวา 130 เซนติเมตร 
จริง / เท็จ 
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การใหคะแนน  ความสูง 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ตอบถูกท้ังสี่ขอ: เท็จ  เท็จ  เท็จ  เท็จ  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ความไมแนนอน 
สาระวิชา : สถิต ิ
บริบท : การศึกษา 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การสะทอนและสื่อสาร 
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 27.72 

จีนไทเป 28.99 

เกาหล ี 12.28 

มาเกา-จีน 26.58 

ญี่ปุน 19.26 

ไทย 2.98 

อินโดนีเซีย 1.71 

นานาชาติ 16.42 
 

คําถามท่ี 3: ความสูง 

มีการพบขอผิดพลาดจากการวัดความสูงของนักเรียนคนหนึ่ง ซ่ึงควรจะเปน 120 เซนติเมตร  

ไมใช 145 เซนติเมตร  ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงท่ีถูกตองควรเปนเทาใด  

1. 126 เซนติเมตร 

2. 127 เซนติเมตร 

3. 128 เซนติเมตร 

4. 129 เซนติเมตร 

5. 144 เซนติเมตร 

 

คะแนนเต็ม 

ขอ 4.  129 เซนติเมตร 

ไมไดคะแนน 

คําตอบอ่ืน ๆ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ความไมแนนอน 
สาระวิชา : สถิต ิ
บริบท : การศึกษา 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การสะทอนและสื่อสาร 
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 63.45 

จีนไทเป 63.86 

เกาหล ี 62.21 

มาเกา-จีน 56.32 

ญี่ปุน 44.94 

ไทย 22.85 

อินโดนีเซีย 20.40 

นานาชาติ 34.17 
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 การเขาเลม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: การเขาเลม 

รูป 1 

 

รูป 1  แสดงวิธีการทําสมุดเลมเล็ก โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

• นํากระดาษแผนหนึ่งมาพับครึ่งสองครั้ง 

• เย็บลวดท่ีขอบ ก 

• ตัดกระดาษท่ีขอบ ข สองขอบใหเปดออก 

จะได สมุดเลมเล็กท่ีมีแปดหนา 

รูป 2 

 

รูป 2  แสดงดานหนึ่งของกระดาษท่ีทําเปนสมุด ซ่ึงมีเลขหนาเขียนไวกอนแลว 

เสนหนาคือกระดาษสวนท่ีถูกตัดหลังจากพับแลว 

จงเขียนหมายเลข 1, 4, 5  และ 8 ลงในกรอบในแผนผังใหถูกตอง   เพ่ือแสดงวาหนาใด 

อยูดานหลังของหนา 2, 3, 6 และ 7 
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การใหคะแนน  การเขาเลม 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: เลขหนาถูกใสในตําแหนงท่ีถูกตอง (ไมตองสนใจวาหมายเลขจะหัวกลับ) 

 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 5 

8 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ปริภูมิและรูปทรง 
สาระวิชา : เรขาคณิต 
บริบท : สวนตัว 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การสะทอนและสื่อสาร 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 74.91 

จีนไทเป 74.96 

เกาหล ี 69.05 

มาเกา-จีน 72.34 

ญี่ปุน 74.90 

ไทย 58.38 

อินโดนีเซีย 54.97 

นานาชาติ 59.80 
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 จักรยาน 

จิระศักดิ์  สมรศรี  และปติ ข่ีจักรยานขนาดตาง ๆ กัน  ตารางตอไปนี้แสดงระยะทางท่ีลอของจักรยาน   

แตละคนเคลื่อนท่ีครบหนึ่งรอบ 

 ระยะทาง (หนวย เซนติเมตร) 

 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ 6 รอบ 

ปติ 96 192 288 384 480 … 

สมรศรี 160 320 480 640 800 … 

จิระศักดิ์ 190 380 570 760 950 … 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน  จักรยาน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 282 เซนติเมตร 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: จักรยาน 

ปติเข็นจักรยานของเขาเพ่ือใหลอหมุนครบสามรอบ  ถาจิระศักดิ์ทําเชนเดียวกันโดยใชจักรยาน

ของเขา 

จักรยานของจิระศักดิ์จะไปไดไกลกวาจักรยานของปติเปนระยะทางเทาใด  ใหตอบเปน

เซนติเมตร 

คําตอบ:  ...........................................เซนติเมตร 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ปริมาณ 
สาระวิชา : จํานวน 
บริบท : สวนตัว 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การเช่ือมโยง 
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบแบบสั้น ๆ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 74.41 

จีนไทเป 75.62 

เกาหล ี 71.15 

มาเกา-จีน 71.19 

ญี่ปุน 64.54 

ไทย 46.52 

อินโดนีเซีย 38.87 

นานาชาติ 61.80 
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การใหคะแนน  จักรยาน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: 8 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 2: จักรยาน 

ลอจักรยานของสมรศรีจะหมุนก่ีรอบ  ถาจักรยานเคลื่อนท่ีไปได 1280 เซนติเมตร 

คําตอบ:  ....................................................รอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ปริมาณ 
สาระวิชา : จํานวน 
บริบท : สวนตัว 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การเช่ือมโยง 
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบแบบสั้น ๆ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 84.29 

จีนไทเป 83.33 

เกาหล ี 78.23 

มาเกา-จีน 82.56 

ญี่ปุน 80.93 

ไทย 52.96 

อินโดนีเซีย 46.44 

นานาชาติ 68.99 
 

คําถามท่ี 3: จักรยาน 

ลอรถจักรยานของปติมีเสนรอบวง 96 เซนติเมตร (หรือ 0.96 เมตร)  จักรยานมีเกียร 3 ระดับ  

คือ เกียรต่ํา  เกียรกลาง และเกียรสูง  ซ่ึงมีอัตราสวนของเกียรดังนี้: 

เกียรต่ํา     3:1            เกียรกลาง    6:5           เกียรสงู    1:2 

ถาปติข่ีรถจักรยานเปนระยะทาง 960 เมตร โดยใชเกียรกลาง เขาจะตองปนบันไดจักรยานก่ีรอบ  

จงแสดงวิธีทํา 

หมายเหตุ:  อัตราสวนของเกียร 3:1  หมายความวา ปนจักรยาน 3 รอบ ลอจะหมุนครบ  

1 รอบ 
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การใหคะแนน  จักรยาน 

คะแนนเต็ม 

รหัส 21: ปน 1200 รอบ และมีวิธีทําท่ีถูกตอง หมายเหตุถาคําตอบถูกตอง ถึงจะไมไดแสดงวิธีทํา  

แตมีอะไรบางอยางท่ีแสดงวาเด็กมีวิธีคิดถูกตอง ควรใหคะแนนเต็ม 

• ระยะทาง 960 เมตร ตองการลอหมุน 1000 รอบ ซึ่งสัมพันธกับ ×
6

1000
5

  =1200 รอบ 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 11: ปน 12 รอบ คํานวณถูกตอง แตไมไดเปลี่ยนหนวย 

• 960 เมตร ตองการลอใหหมุน 10 รอบ (นักเรยีนลืมไปวา ระยะทางในตารางถูกกําหนดเปนเซนติเมตร)  

ซึ่งสัมพันธกับ ×
6

10
5

 =12 รอบ 

รหัส 12: วิธีทําถูกตอง และคํานวณผิดเล็กนอย หรือคํานวณไมสมบูรณ 

• ปน 3 รอบ ลอหมุน 2.5 รอบ และลอหมุน 1 รอบ = 0.96 เมตร ดงัน้ัน ปน 3 รอบ ไดระยะทาง  

2.4 เมตร ดังน้ัน 960 เมตร ตองปน 400 รอบ 

• ตองปน 1000 รอบ (960/0.96) เพ่ือใหไดระยะทาง 960 เมตร ดังน้ันตองปน 833 รอบ สําหรับ 

เกียรกลาง (5/6 ของ 1000) [วิธีคิดถูกตอง แตกลับเศษเปนสวน กลบัสวนเปนเศษ] 

• 5×0.96 = 4.8 และ 960/4.8 = 200 ดังน้ัน ตองปน 200 รอบ ท่ีถูกควรใช 200/5 = 40 และ  

40×6 = 240 ดังน้ัน ตองปนจักรยานใหได 240 รอบ [มีท่ีผิดพลาด 1 แหง คือ การคูณดวย 5  

ในข้ันตอนแรก  แตข้ันตอนอ่ืน ๆ ถูกตอง] 

ไมไดคะแนน 

รหัส 00: คําตอบอ่ืน ๆ  

• 96000/5 = 19200  และ 19200×6 = 115200 รอบ [ไมไดนําเสนรอบวงของลอมาคํานวณดวย] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ 
สาระวิชา : จํานวน 
บริบท : สวนตัว 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การสะทอนและสื่อสาร 
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 32.26 

จีนไทเป 35.90 

เกาหล ี 32.72 

มาเกา-จีน 28.07 

ญี่ปุน 27.44 

ไทย 6.98 

อินโดนีเซีย 7.65 

นานาชาติ 19.11 
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 การเห็นหอสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามท่ี 1: การเห็นหอสูง 

รูป 1 และรูป 2 ขางลาง เปนภาพวาดของหอสูงหอเดียวกันท้ังสองรูป  ในรูป 1  นักเรียนเห็น

หลังคาของหอสูงสามดาน  ในรูป 2 เห็นสี่ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขางลางตอไปนี้  แสดงภาพของหลังคาหอสูงท่ีมองลงจากขางบน     P1 – P5 เปน

ตําแหนงตาง ๆ หาตําแหนง ซ่ึงแสดงดวยเครื่องหมายกากบาท ( )   

ณ ตําแหนงเหลานี้ ผูท่ีมองดูหอสูงจะสามารถมองเห็นจํานวนดานของหลังคาไดตางกัน 

 

 

 
×

×

×

×

×

P1 

P2 

P4 

P3 

P5 
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การใหคะแนน  การเห็นหอสูง 

คะแนนเต็ม 

รหัส 1: วงกลมรอบจํานวนท่ีอยูใน P1 – P5 ดังนี้  4, 3, 1, 2, 2 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงเขียนวงกลมแสดงจํานวนดานของหลังคาท่ีจะสามารถมองเห็นไดจากตําแหนงตาง ๆ  

ในตารางขางลาง 
 

ตําแหนง จํานวนดานของหลังคาท่ีสามารถมองเห็นจากตําแหนงตาง ๆ 

(จงวงรอบจํานวนท่ีถูกตอง) 

P1 1 2 3 4 มากกวา 4 

P2 1 2 3 4 มากกวา 4 

P3 1 2 3 4 มากกวา 4 

P4 1 2 3 4 มากกวา 4 

P5 1 2 3 4 มากกวา 4 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ* 

เนื้อหาทางคณิตศาสตร :   ปริภูมิและรูปทรงสามมิต ิ
สาระวิชา : เรขาคณิต 
บริบท : สวนตัว 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร :   การเช่ือมโยง 
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบเชิงซอน 

* ยึดตามกรอบโครงสรางการประเมิน PISA 2003 

ประเทศ % ตอบถูก 

ฮองกง-จีน 29.83 

จีนไทเป 34.45 

เกาหล ี 29.40 

มาเกา-จีน 26.44 

ญี่ปุน 28.24 

ไทย 13.53 

อินโดนีเซีย 12.09 

นานาชาติ 30.18 
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คณะผูจัดทํา 
 

 

ท่ีปรึกษา 

นางพรพรรณ   ไวทยางกูร ผูอํานวยการสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

คณะทํางาน 

นางสุนีย  คลายนิล สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายปรีชาญ  เดชศร ี สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ ์ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายประสงค  เมธีพินิตกุล สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายดนัย  ยังคง สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางชมัยพร  ตั้งตน สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางนิตยาพร  บุญญาศิร ิ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

น.อ.หญิงอัมพลิกา  ประโมจนีย สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวนันทวัน  นันทวนิช สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวประวีณา  ติระ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสุชาดา  ปทมวิภาต สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายเอกรินทร  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางพัชรินทร  อารมณสาวะ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางเกตุวดี  จังวัฒนกุล สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฏร สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายเตชทัต  เรืองธรรม สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายวิโรจน  ลิ่วคงสถาพร สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายอนุชิต  อารมณสาวะ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายชยุตม  ภิรมยสมบัต ิ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายจตุพล  งามแมน สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายศราวุฒิ  รัตนประยรู สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวศศิวรรณ  เมลืองนนท สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางจันทนา  ช่ืนรุง สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวสุชาดา  ภมุรินทร สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี



ตัวอยางขอสอบคณิตศาสตรของ PISA 2012 97 
 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ PISA 2012 

 
นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา ผูแทนสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาล ี ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวชวนชม  คําหอมกุล ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

นางอรสา  ภาววิมล ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นายอุดมศักดิ ์  นาดี ผูแทนสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวแสงมณี  มีนอย ผูแทนสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

นายอกนิษฐ  คลังแสง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

 

สังกัดท่ีเขารวมโครงการ PISA  
 

ตามขอตกลงในการดําเนินโครงการ PISA ของ OECD ไมอนุญาตใหเปดเผยรายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง ท้ังน้ี 

โรงเรียนกลุมตัวอยางโครงการ PISA 2012 ของประเทศไทย มีจํานวน 239 โรงเรียน และอยูในสังกัด ดังตอไปน้ี 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

5.  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   

6.  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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