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เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อสอบการอ่าน  ชุดท่ี 4 
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โครงการปรัเมินผลนะกเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบะนส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร#แลัเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  เชิงบรรยาย 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ-น 82.8 
เกาหลี 84.1 
จีน-ฮ�องกง 82.9 
ไทย 62.4 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  วิเคราัห� 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  เชิงบรรยาย 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ-น 62.5 
เกาหลี N/A 
จีน-ฮ�องกง N/A 
ไทย 47.5 
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� 	������'�5����		&�&A, 8�ก�	.���#�ก�	�� 1 �&��  ����ก��&'��� ก"���������� ��� ���(�#�$�� 
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	�"� 1: ()*��"��	.�� 
��/	�ก��8�ก) ��#��	���A, ก	��/R���(���  *��� �"ก	&�� ���&กA��&��
��ก��$�	  
• ก	��
4��!�� ก����5� 
• 6ก	��� 

�!): (��� ���& ) ��#����� ���& �ก	��  *��� �ก (&�5�&4�) *��� ���& 3*�?@ 25�2��6"3�� *��� 
���& ก	��(�  �"ก	&�� *��� ���& $5 �	.�'�5� �&�� "� ���&ก5���กก�	ก��ก"��'�� 
• �*���ก	�"0.�6ก	���,"��0�������� � 
• ,"��0��/����*������%����� 
• �ก����� � 
• �ก����� ��������%�%�. 

�!): (��� �� ) ��#��	���A, �� � � *��� B�3�$"' *��� 5.� [��(�] *��� &�5�&4�  

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  ตาราง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ-น 63.9 
เกาหลี 68.2 
จีน-ฮ�องกง 44.4 
ไทย 18.7 
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)*�ก��ก"� �"�#������ �"ก��� ���'�� )*�ก��ก"�
���"ก>	 F�G ��� �5"����  �$��"���� �����'&�"ก>	 F�G 

%/	�
���"ก>	  F�G �$� F�G ���)�B�3��� $�� ��� �������� #������ �&�� 	��'= ����5"����  
�$��"���� &.��&*� ������������&5�A,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  ค�นคืนสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  เชิงบรรยาย 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ-น 57.5 
เกาหลี 42.8 
จีน-ฮ�องกง 48.2 
ไทย 18.7 
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��������� 5 : ������ก������ R216Q06 

#����8�ก ���"�5���ก��$�	 �5"����3*�'�� "������8"�25�2��9" 

�-��5�&'�5'���&�� 2	 
1. ������&25�2��5� �5"���� 
2. ������&�	��'���5"�����/0�)*���'&	�����&��  
3. ������&25��	��'���&3��5"����5�ก��� 
4. ������&25�2���" �ก#'���5"����$��&�$�%�����& 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  เชิงบรรยาย 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ-น 75.6 
เกาหลี 83.2 
จีน-ฮ�องกง 78.1 
ไทย 54.1 

 



���� 12  �ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 4 

����!��.��$�	/��0�%�1���2�� 

 
 /��0�%�1���2����3����4���(��*���5�� 

 
 (�� 5��(�� 

1. $.��'(�&������ก��ก%�	6"3��5.�A.�
��5�	A���
����.���&.���� 	�� ก�&
	����,���$��/0��"�#	�&2�� 

$.��'(�&�25�5�3$" 5�ก3������
�/0���#�
���ก(�'�5	�������/0�
�"�#	�&#��	�� ก�&2�� 

2.  ���5�5���$4ก����ก(���ก
%�	6"3��5.�A.���5�	A�� )$#��
ก�	��� ���� �+$$�
�	�� ก�& 

���5�5���$4ก�ก(��,������5�ก 
�$�25�������� )$#���+$$�
�
	�� ก�&�� �	� 
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5. ���'& ������/0�#"'���	��'�� 
/	���6����	"� ��'(�"&�	.�� 
5��	4 3�'�5��.��5%& 	��'�� 
5��	4 
���4กก"���&2??1� 
��&2??1�ก4/$��&	" ��
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�!�	� M����'"��(�� �!*��J���D�%��%�N ��%��#��������#��$'��� 

���2����� 6: ����!��.��$�	/��0�%�1���2�� R414Q02 

���/	�� ��� �8������:.���2	 

1. �3.����กA, �"�#	�&�� ก�	
��%�	6"3��5.�A.� 
2. �3.������'��ก�	%#��&� �	.�� '�5/$��B"&�� %�	6"3��5.�A.�&" �����(�#��2/ 
3. �3.����กA, ���'		�'" ���)*�
��%�	6"3��5.�A.�'	/V(�"#( 
4. �3.������'��25�3�/@7���� ���B�3����ก(���ก%�	6"3��5.�A.� 
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	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 7: ����!��.��$�	/��0�%�1���2�� R414Q11 

F5"�&�ก�����3(�*���'���(� ��,� �/0�����#��� ��ก�(� ��,� �&�� ������G 

���5*$��'����5�'�5�"53"�-��&�� 2	ก"����'�5
���� 4 ���  (�� �$� 5��(�� �� #�	�  
/��0�%�1���2����3����4���(��*���5��  

1. 5"���"��������%#��&� 
����  
�� �#�25�2��3(�*��� 
2. 5"�3(�*������%#��&� 
����  
�� 
3. 5"���"��������%#��&� 
����  25�
�� �#�25�2��3(�*��� 
4. 5"���� '�����%#��&� 
����  25�
�� �"��)(� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษา : : : :  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบขรปูแบบขรปูแบบขรปูแบบของข�อสอบองข�อสอบองข�อสอบองข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 23.36 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�"� 1: 	���/@��"&
�ก�	
����'(#&�
�5������5�	A��.��5%& ก"�'�5���.��&$�� /'��"' �	.����
�5�-( ���-(��&������/0��(� ����ก(��,��ก"�#"'��  �	.���ก�&�� �"���� 
• ���25��3�& 3� A���/0��&�� �"��ก4�����
�����.��&$�� 
• ��� ��5�ก�ก(�2/ ���
�����.��& 
• ก�	����5�ก�ก(�2/ ���
�����.��&�!)/'��"' 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษา : : : :  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 26.23 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษา : : : :  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 23.46 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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���2����� 9: ����!��.��$�	/��0�%�1���2�� R414Q09 

�*#�	� 
��"'��� 2���89(��/��0�%�1���2��... 

#�	� ���#"� �&*���3.��Z���� ��'(�
� 

1. 25�5��"�#	�&����ก��&'��� ก"�ก�	
��%�	6"3��5.�A.� 
2. 5�'�5����& ���2��3(�*����$�''���ก��&'��� ก"�ก�	
��%�	6"3��5.�A.� 
3. ���5��	.�25�5��"�#	�&����ก��&'��� ก"�ก�	
��%�	6"3��5.�A.� �#�ก4'	��	�'" 2'�ก��� 
4. ���5��	.�25�5��"�#	�&����ก��&'��� ก"�ก�	
��%�	6"3��5.�A.� �#�25�'	
����ก'����	*������� 
5. ��������
���'���  �	��� ����	"�)*����(�'���/0�B"&�ก�5�&�� �	( �"  �$� ��������
���'�

��  ������� ����	"�)*����(��&�� �.�� 
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�������� 

	�"� 1: ��� 3. ���5��	.�25�5��"�#	�&�ก��&'��� ก"�ก�	
��%�	6"3��5.�A.� �#�ก4'	��	�'" 2'�ก��� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษาโครงสร�างภาษา : : : :  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 47.08 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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���2����� 10: ��!!'� R417Q08 

�'�5���"7�� �	.�� ���.���2	 

1. �( �����&#ก�&*�
��"�#	�&	��'�� ก�	��(��� %�&��$$*� 
2. �( �����&�	�� �A(#(%$ก�,��
�5� 
3. �( �����&��(��� ���.����$�$�3.���(�  
4. ��$$*��� �( �����&
�7�%#5%�[�	 

ก������?ก�2#4#����'	$�	��!!'���ก�0���� 
�"ก�(���'�(����& '(��&�3"# �( �����& 2�����$�&�A(#('�5�* �� ��$$*�
��ก�6	��� 
�'"���� 26 3J6�(ก�&� .6. 2005 ����/0���$�	ก���3�
��$$*�$�&2/A,  21,000 �5#	���.�	��"��������$ 

����(�:  
2�$�� 

��� #�5&�'��5�	A
�/]�
����ก�6 
	�����ก2�� 
�3.��$�'�5�*  

ก���4#���ก�0:  
2.5 �"�'%5  

$���: 453,000 m3 
(����/ก#(�� ��$$*�
��ก�6	���/ก#( 481 m3) 

����*��ก: 1,800 kg 

����'	: 
49 m 

����/ก#(�� 
��$$*���ก�6
	����"�'2/ 

��$$*�5�� ������ก
���$  
�#���	ก 
�5.��/���ก"�
ก	���$5�	 �, A*ก
3"�ก$"�5��&*����.�
�)���(���ก	"�  

�2#4#�)�������'	�������?ก5��: 
21,000 5. 

��ก@#���: �3�&  4% �� 
	��"�3.���(� 

�89*.'�#:  
;95 °C 

�2#4#��#�:  
19,800 m 

������	�#����/����A�:  
10,000 m 

�8����!	���
/����)��9 

�('��$� 

483 km 

�8�5� 

ก�)����:  
�* : 2.7 m  ก'�� : 1.3 m 

��� %�&��	�/0����/]��$�/	"�
'�5�"� 5�����#�� �/0�8�'� 

'(��&�3"# �( �����& �'5���
�'ก�6	��'�� ก�	��(���  

�	�� ��'&�$*5(���&5�������&'ก"�
�	.�� �(� 



�ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 4  ���� 19 

 

 

ก��(*��)���  ��!!'� 8 

�������� 

	�"� 1: ��� 2.  �( �����&�	�� �A(#(%$ก�,��
�5� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 11: ��!!'� R417Q03 � 0 1 2 9  

'(��&�3"# �( �����&2��
����%�%$&����5�
�&��3�����.���� ��(� &��3�����"�� 2���ก���2	���  

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

ก��(*��)���  ��!!'� 3 

�������� 

	�"� 2:  ��� A, ���	�	.�� �(� �!) &���'ก�6 (�	�& $���"�
�ก���ก42��) [������������#�����!��!
$�������������ก��$��] 
• 1. ��ก�6&�� 

2. &���'ก�6 
• 1. �	.�� �(� 

2. �	.��'ก�6 
• 1. ก�	��(��� �� ��ก�6 

2. ก�	��(��� 
��'ก�6 
• 1. �	.�� �(� 

2. �	'��'ก�6 
• 1. ��4� 

2. �	'� 

��������� !�"� 

	�"� 1:  ��� A, �	.�� �(� *��� &���'ก�6 ����	(�����	*�?�	 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความ    : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 79.87 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความ    : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 6.73 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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• &���'ก�6 
• ก�	��(��� 
��'ก�6 
• �	'��'ก�6 
• �	'� 
• ��ก�6&�� 
• �	.�� �(� 
• ก�	��(��� �� ��ก�6 
• ��4� 

���������� 

	�"� 0: 
����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 
• �(� ����(�2�� 

 ��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  
• ����'ก�6 [$���	�'���(� �!ก��������] 
• �"5%�� [��%����%��!$��$����ก����!�W��������! ก�����!�C!���%��!�)����*����E�$���ก���� ��!ก�����������] 
• �	.���(���ก�6 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 12: ��!!'� R417Q04 � 0 1 9  

ก�	���B�3�	.�� �(��"5%����4�5�
��2'�
���.���	.�� 5����/	�� ���2	 

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

...........................................................................................................................................  
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	�"� 1: ��� %�&#	 �	.�%�&�"&A, '�5�* �� ��$$*�*����A(#( �������� %�&ก�	�/	�&����&�
	��'�� �	.�� �(��"�%����4�ก"���$$*� 
• �3.����� '����$$*�$�&�,��2���* ����2	 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความ    : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 57.56 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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• �3.������A, �����4��	( '����$$*�$�&2/2�� �* �	( = 
• �3.����� '���A(#(�� �������,� ����2�� ���2/2���* ก'���	.�� �(��"�%����4� 
• �/0������� �( 
����4�'�5�*  
• �3.����� '���A(#(�� �������,� ����2�� [ ���#����
������$�������] 

���������� 

	�"� 0: 
����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 
• �/0�ก�	�/	�&����&� 

 ��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  
• �"� ��$$*��$��	.�� �(��"�%����4��(�2�� 
• �3.��
���*�� 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 13: ��!!'� R417Q06 

 

���25B�3'������, ��� ��$$*�A, �� $*ก 

1. �3.���/	�&����&�������$$*��� �( �����&ก����$��$" 3� #"' 
2. �3.���/	�&����&�������$$*��� �( �����&ก"���$$*���ก�6	����"�'2/ 
3. �3.����� '����$$*��� �( �����&�*�$4ก�5.��5� ��ก3.���(� 
4. �3.����� '����$$*��� �( �����&�ก.����ก"���$$*��.�� 

ก��(*��)���  ��!!'� 6 

�������� 

	�"� 1: ��� 2.  �3.���/	�&����&�������$$*��� �( �����&ก"���$$*���ก�6	����"�'2/ 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

����'	:  
49 m 

����/ก#(�� 
��$$*���ก�6
	����"�'2/ 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความรปูแบบถ�อยความ    : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บริบริบริบริบทบทบทบท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 48.06 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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��)��D#�54�(����D��1 

4����� 1 

-*+(�(��� �/0��"ก/	�'"#(6��#	��$����	���5���'(#�&*��5.��6#'		>��� 5 ก���	(�#ก�$
�&�ก	�ก%�	�� 
����ก(�
�ก	� ���-��� 
���' � 	�5�3%$3��������&� (431 ; 404 /Eก���	(�#ก�$) 	��'�� 
���-���ก"��/�	�#�� ���5�#������ '��5ก� �	.����5�B�	ก(�.�/1� ก"��5.� ��5?]%3$(�
��	��	+ ���
2/A, �5.� ���2/�$��5.� #ก�&*�
�5.��� �	�+(�"���&3$��'�/�	�#�� +,� ��	��6-*+(�(�����ก2/�/0�
�'$� 20 /E �(� �����'&
�����5�%�ก���ก4�	'�	'5���5*$��ก�"� �� de�&������� 	�5ก"��$��/]�%�ก��
��
���5�)$ ����'���	.��  '����#)J��#�D �!�!������*"�������	��� 

-*+(�(����"�'���/0���,� 
�&���"ก/	�'"#(6��#	�&�%�	�� ���5�� '�5��
�
��	.�� ����#���ก
-		5��#(�$�3J#(ก		5�� �#�$��5�กก'���	.�� %���#��	.�ก�	ก	������ 3	����� �3.���-(��&
'('"f��ก�	�� /	�'"#(6��#	� 
� ���� �����25��3�& �		&�&�����4��	( �����"���#���3&�&�5��
��#�)$����"ก�* 
��#"'$�	�$"ก�ก(�ก�	ก	����
�$"ก>���"��  -*+(�(��� ����
��	.�� 3J#(ก		5�� �#�$�
��$���
���� 	"� ����	(�5�#� ����	3����,��5� �(� ��$�������'&
������-(��&�	 �* 
��� #"'$�	
�
/	�'"#(6��#	� 

4����� 2 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน    ::::  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 53.27 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�กลยทุธ�การอ�กลยทุธ�การอ�กลยทุธ�การอ�านานานาน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ผสมต�อเน่ืองแลัไม�ต�อเน่ือง 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 16.35 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�"� 2: ��� A, �	 �* 
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�
����-���  
• �3.���� ��	(5/	���-(/2#&  
• �3.���-(��&/	�%&����� /	���-(/2#&������-��� 
• ���
��)*��(�'�����-���&"  25��/0�2	 �5�'��'�5�/0��	( #�����3'ก���ก��$" �)�(7ก"�/@7�� 
• �3.���� ��	(5'�5(��$��"6�#(
������'ก  
• �3.��/$�ก�	��/	����� 
• �3.���� ��	(5'�5	"ก��#( 
• �3.��������ก�	�$.�ก#"� 	"� ���� 
• �3.��
��2��	"�'�5�(&55�ก�,�� 
• �3.�����
��/	�����
��'�5	���	 #��#�����'�/�	�#�� 
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• �3.���-(��&�	 �* 
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• �3.���-(��&'�����25����, ����&�� ��������� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การโต�แย�ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 5.66 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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��	.�� ��ก'�� F-*+(�(������&�
�Z����� �3	($(�G 
• -*+(�(�(� F�� 	"� ����	(�5�#� ����	3����,��5� �(� ��$�������'&
������-(��&�	 �* 
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/	�'"#(6��#	�G 
• �	.�� ��ก'�� -*+(�(�(��#� ����	3���
��ก"�/	��������������&�A,  

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ผสมต�อเน่ืองแลัไม�ต�อเน่ือง 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 44.94 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบอกเล�าอธิบายเหตุผล 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 31.96 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�"� 1: ��� 2.  '�5�"���( �$�'�5 �5�/0���'���,� �� ��'(#������������5�2��
����-��� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การโต�แย�ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 63.74 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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�!����	�����/�� 5���� 

�$��$�'�	.�� �(����� 2/	>��&�B"�����5$����ก/�#�%ก���&1 �($� �$�/�	�ก'"& 2����(��� 
ก$"�5���ก�� 
#� #�'"�#ก �$����.��*��"'%�� 2��	�  +,� ����"��ก��$" 	��&�(�����ก�	.�� �(�
��$���"�� �3.���	.�� �(��������(��� 2/&�%	/��5�	A��ก��(��� /	�5������& .�2�� 

�"ก�(���5�����&*���.�� �$" �) '��5���
�7�	�'ก"��	.��		��ก�(���#ก�&*�
�'�55.� �$�   
������&*�ก"�����&'�(��� ������ก��$" �$.���#"'�����*��5.� 
�7� +,� ��#�� $�'�5�* $ �&�� ���= �3.��
��ก��ก��� ?1����5�3�&��	.�� �&�� � 	�'ก"��/	��$��ก��$" $ 5���กB*��� 

	�'(��	� )*�	"�)(����ก�	/V(�"#(ก�	�"� �5� ��(�2/5�
����$ ����� �"'%�� 2��	�  ���&"  
� �&���ก'���	.�� �(��"� ��5$����5�A,  #$���"� '"����	*��,ก��5.��5�$� 	��& �'$�)���2/�����$�'
�����$����ก	��"� 5�%�	�$�5�A,  	�'(��	�	*��,ก'�����2����' �( �� �(� ��ก%���#�+,� ��&= $��(� ������
25�	*�$ ��$����& �$��, $*ก�	.��� ���
��3����ก'�55.�5��*�d@j  

$*ก�	.����,� #(�#��ก"�	�'(��	���'&���'�5�� '(�&�: 
2/	>��&�B"�����ก�($�	�& ��'�������5�	A5� ��4��� �'�� ��ก�"'%�� 2��	��$�' 
�&��&55�ก 
25�����"ก 	�'(��	�ก42��&(����& �	.�� �(� '�55.�2��&�5/$��&��,� 
��"����ก5��$�' �"� ���$���5�

$.���,��= $ = �$��(� $��$"�#�� &�5.��5�"#(���5"�%&��$��2/5��/0��'$����
��ก"���&��� 
�25����
5"� ��.���ก�� ������$.�ก$"�5� 


�'"����ก�	��� ��ก4���(��$   �����������B�3.���(�������.��&$�� ��ก$"�2/����$�5������������
���
�5�������.��5�������������� 5��3�& �#�	�'(��	������"�����25�2��3"ก: ��ก�"��ก45�A, 	�'�� 
2/	>��&�B"�����ก&�%	/���������5��3(�5'�5'(#ก
�������ก �$�5"����/0��&�� ���2/#$�� �$�
#$��2/ 
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ก��(*��)���  �!����	�����/�� 5���� 1 

�������� 

	�"� 2: 	���'���/0�����&'�(�����ก(��,��#��ก$� .��	.�#���&4� (�#�25�
���	.��$" ��ก����& .�) 
�!) �-(��&%�&��� A, ���5*$��ก��.���	.�� 2���&�� A*ก#��  ���A��'�5�	.�&ก/	�%&5�
#��%�&#	  
• #��ก$� .� ��.���	.�� ก$��''��3'ก��� F#ก�&*�
�'�55.�G 
• #���&4� ���ก��$" 	�3'ก�"��5�A,  �3.��
���	.�� �(�&�%	/��5�	A��ก��(��� 2��#������& .� 
• 5"��/0��'$�ก$� .��3	�� F'�55.�2��&�5/$��&��,� 
��"����ก5��$�'G 
• ก�������& .� �"��.��'$�����	.�� �(�&�%	/��ก��(���  
• 	��'�� 2  ���5 A, ����& .� �	�	*�'��5"�5.� �#�5"�25�
������& .� +,� �/0��'$�����	.�� �(���ก$������ก

��(���  

��������� !�"� 

	�"� 1: 	���'���/0�����&'�(�����ก(��,��#��ก$� .��	.�#���&4� (�#�25�
���	.��$" ��ก����& .�) �#�
25�5��$"กZ����"�������ก��.���	.��  
• #��ก$� .� 

���������� 

	�"� 0: 	���'���/0�����&'�(�����ก(��,��#������& .��	.��$" ��ก����& .� 
• F��5�	A��ก��(��� /	�5������& .�2��G [ก���ก'��*�����$���ก���� ��!����ก��%����%��!] 
• F/	�5������& .�G [ก���ก'��*�����$���ก���� ��!����ก��%����%��!] 
• �$" ����& .� 


����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 

��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  
• 
�#������ 
• 
�#�����& 
• 
�#��ก$� '"� 
• �'$� 3  ���5 [��%���ก��"�����������%��+] 

	�"� 9: 25�#�� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 20.3 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�'(��	�	*��,ก�&�� 2	ก"� ���� ��� 
��
�����5*$��ก��.���	.�� �3.��
����#�)$��"�������#���� �"ก�	�&� 
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�������� 

	�"� 2: �-(��&'�5	*��,ก�� 	�'(��	����5�#�� ���� ��� %�&��� A,  '�5�	�&� ก�	&.��&"� ก�	
��ก	"�B�	� �	.�&"  5�� 5"������������������� ��� �!) 
�����-(��&������ A, ��'����
�ก��&'��� 
���.���	.��  ������ A, ��.���	.�� �"�'= 2/ �	.����A��'�5�	.�&ก/	�%&5�#��
%�&#	  ก�	&ก/	�%&#�� ����ก"���	5��#�5���ก$��'2'� 
• ���5� ����'5�"' ������4�2����ก�		�"�������& ���25��&2��3"ก�$& 
• ����	�&� �"� '"���� F	*��,ก��5.��5�$� 	��&G 
• �����"ก
�ก"� �� �"� '"����ก" '$ก"��	.�� �(���5$���"�� ��ก�"��ก4#�� ก" '$ก"���ก$�������2/&�%	/! 
• ���&�5	"� ������4�2����ก��������& F#$��2/G +,� ���(�'�� 25�5��(� 
��/$��&��/$  
• ����/0���'  ���� ����	( = ���25����)���$�&2����ก'�������	*�'����ก�/$��B"& [����"�ก[��

���!�)!����$'��ก��%����%��!] 

��������� !�"� 

	�"� 1: �-(��&'�5	*��,ก�� 	�'(��	����5�#�� ���� ��� %�&��� A,  '�5�	�&� ก�	&.��&"� ก�	
��ก	"�B�	� �	.�&"  5�� 5"������������������� ��� %�&25�5����-(��&������ A, 
���.���	.��  
• ���	*��,ก	"�)(�����	( = ����	"��(� ����ก(��,�� 
• ����	�&� 

���������� 

	�"� 0: 
����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 

��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอรปูแบบของข�อสอรปูแบบของข�อสอรปูแบบของข�อสอบบบบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 36.36 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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• ������ ���� ��� �3	������&*�
�#������ ���'��5�*�$�(� #�� = ����'�5�ก [$���	�ก��������
�
��ก��%����%��!] 

• ���(�'��5"�&��5�ก�3	�������5�	A�*�	.�� �(�2�� [$���	�ก��������
���ก��%����%��!] 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 22: �!����	�����/�� 5���� R444Q05 � 0 1 9  

F/$�&�� ����"'%�� 2��	�G A*ก���&��,��
�/E .6.1931 �"ก�	�&�(�'��/@����"���� '�5ก" '$�� 	�'(��	� 
&" �/0���5.����(5
���	.�25� 
����#�)$�-(��&��#���� �"ก�	�&� 

...........................................................................................................................................  
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�������� 

	�"� 1: ��#�� (�	.� ��� %�&�"&) 
�� *��� 25�
�� �$���� A, ก�	�/	�&����&�	��'�� ��' �'$� 

�!) ��"�������#���� �"ก�	�&� ������ A, ก�	#	���"ก�� ����'"#A� ���� 

'�5ก��'������ ��%�%$&� �	.� ก�	3"f��
�ก�		"ก>�'�5/$��B"& *��� #	���"ก
�� �����(#'(�&� ����'�5'(#กก" '$ ��#��#�� ���$�� ก"�ก�	������.���	.�� ���A*ก#��  
• #����� �"ก�(� (�	.�� �(�) 5���/ก	�����5�'�5ก��'�����&�� 5�ก��'&ก������(6��  �$���'&��	(5
�

�������(�5.���B�3��ก�625��� 
• 25�
�� /@����"��	.�� �(�5��	��	��$�	���'��5ก�	�(��"#%�5"#( +,� ��'&
��	��3����ก�A��ก�	��

�"�#	�&2�� 
• 
�� �	.�� �(�ก4&"  �"�#	�&�&*� ��5.��ก"�	������� '(-��.��= '�5����& 
�ก�	#ก�	.��	.�� &�#�

�&����� ��&" 25���5�	Aก���"���ก2/2�� 
• #����� ��%�%$&�
�5��$�'�5ก��'������ ���(5�'�5���"75�ก �"� 
��	.�� �(��$�B�3.���(�  
• 
�� &"  5�'�5����& 
�ก�	#ก�&*� 
• 25�
�� ก����������25�5�'�5ก$"'��กก�	%�5#��� )*�ก��ก�		��& 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 18.84 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�"� 0: 
����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 
• 25�
�� /@����"�5�'�5ก$"'����#ก#�� ��ก2/ 
• 
�� '�5ก��'������ �&�� 2���ก(��,�� 
• 
��� ��,� .�
�� �#�
��	(���� &��5"&
�5� [ก���!�ก)�] 
• �$�&/E)���2/ ��������2/�/$��&��/$ 5"� [ก���!�ก)�] 

��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  
• 25�
�� �3	����ก'"������25�2����(��� #��ก$� .� [� �����ก����ก��*"ก�"����"%���] 
• 25�
�� �3	��
���ก'"�����"ก�(�2��	"�ก�	d�ก������,�� [25��ก��&'��� ] 
• 25�
�� 	�'(��	�5�'�5����	( = ก"� ���� ��� �#�
�/@����"����5�'�5ก" '$�ก��&'ก"�)*�ก��ก�		��& [����

��%����%��!�"����"%���] 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 23: �!����	�����/�� 5���� R444Q07 

�ก(���2	�,��ก"�#"'$�	�$"ก
��	.�� ��� 

1. ���5��	.�� /	��$��
����25����&(��� 
2. ���#"��(�
�������/$��&� �� 
3. ���	��� �&�� ������ก(��,�� 
4. ����	�&�	*������?@ )*��.�� 

ก��(*��)���  �!����	�����/�� 5���� 7 

�������� 

	�"� 1: ��� 3.  ���	��� �&�� ������ก(��,�� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 
 
 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 48.18 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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���2����� 24: �!����	�����/�� 5���� R444Q08  

��ก&����������� ��ก���& (F25�����"ก ...G) '�55.��$����$��5.��ก"�
�$"ก>��
� 

1. �"� �� +����(� ���5��&*�B�&
�#"'5"� 
2. �"� �� ���& �"  
3. �"� �� A*ก�&���'&5��>&� 
4. �"� �� �/0��"�#	�&#��5��>&� 
5. �"� �� � �&�� � 

ก��(*��)���  �!����	�����/�� 5���� 8 

�������� 

	�"� 1: ��� 1.  �"� �� +����(� ���5��&*�B�&
�#"'5"� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 25: �!����	�����/�� 5���� R444Q09 

��*�
�#��2/����-(��&A, B�'��(#
��� 	�'(��	�
��	.�� 2���������� 

1. #.��#	���ก�$�ก	�'�ก	�'�& 
2. #.���#���$�ก	��"�ก	����& 
3. %ก	-�$�� ��� (� 
4. ก" '$�$���"ก
� 
5. )���$�&�$�5"��
� 

ก��(*��)���  �!����	�����/�� 5���� 9 

�������� 

	�"� 1: ��� 4.  ก" '$�$���"ก
� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�อสอบอสอบอสอบอสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 47.72 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การบรรยาย 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยความ ถ�อยความ ถ�อยความ ถ�อยความ : : : :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 71.43 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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������	��#������(���F�#ก� 

������	��#�������������1��#�1ก4���*���: ��F�#ก�(4� / �!/@/� 

��ก���$����A���#	 
������ 

������ ��(����	'��	������(	�ก#�����.� �/0�ก�	��(����5�"�����	������(	�ก#�����.�+,� �&*�
�
	��"��*   ������ &�'/	�5�� 40  25$� (65 ก5.) 	��5�&*�����&���	��'�� ��?	(ก�
#��$��$%+%�
�
ก�	���5)���#�� 
���'$���(��� ��'&'�5��#�����/0��'$� 5 '"� �������� ��(����	'���3�
�A���������= 2���ก� �('�"6��������#.��#�#.��
�2/#$�� #"� �#�����5'('	*/�"f�"��	���A, ����5'('����&'
/E6��+,� �&*�
�	��'�� �� �������(�2/�*�����"�2�%+���$4ก �$��53	����(#&��,�����5����'����+,� '	��
�ก�ก�	#"� ��[(ก�/$�ก 

����	(�5#��: $�����	A)*�3(�"ก>� ���&����� ��#(	�&"$����$ 
����(�����: %	 �	5&��'(��	 
'�5&�ก�$�'�5�* : ����/0�ก�	��(��� ��B*����* +,� �/0���,� 
�3.�������� 2ก$�$�&= ��� �� 
��.�ก����	�������(	�ก ก�	��(��� ������ &�ก$����ก�$�
���'$�#$���"� '"� +,� ����/0�#�� 5�
�"ก>�ก�	����� ������, ����(��� ���5)����&�� /$��B"& 

�	�
���������ก�� 

��.�������������
�ก�	��(��� : �5>�&� 3J>B�5 5(A���&� �	.� ก"�&�&� #�$�5 3J6�(ก�&� 
�B�3��ก�6: J�*	���
��	������(	�ก���	���5�ก�$�'�5�.���*  J�*���'����� ก'��5�ก �#�ก45�
%�ก���ก(�d��&*��/0�/	����+,� ��3.������* �� 	"� ����&*�
�	*/�� �(5� 
���' J�*
�25�)$(�$�
�25�
	�' ����B*5(�'$�ก$� '"�3���5�� (	��'��  60�F/15�C �$� 70�F/20�C) �#�
�#��ก$� .�
����B*5(��$�#���ก'������&.�ก��4 �&*���5� 
 

�89*.'�#�!)��#��9����H� 
���8$��&����B*5(�* ���
��#�$�'"� 
(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 

(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

���8$��&����B*5(#������
��#�$�'"� 
(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 
(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

���8$��&/	(5������d�
��#�$���.�� 
(�(�')  9.3 8.5 7.7 3.1 1.1 0.6 0.5 1.3 2.4 4.0 6.5 7.9 
(5($$(�5#	) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 
 �.�. ก.%. ��.�. ��.�. %.�. �#.�. ก.�. �.�. ก.�. 4.�. %.�. D.�. 
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M������!��)�����������`�)ก�N  ��!���"����������/����� �',�����������"�ก����ก���!�%� Classic Treks 

�	� M������!��)�����������`�)ก�N ��%��#��������#��$'��� 

���2����� 26: ������	��#������(���F�#ก�  R459Q01 


�B�3	'5 ������ ��(����	'����
��'�5	*��,ก�&�� 2	 

1. &�ก/��ก$�  J�*	�����(����	'�2���������� 
2. &�ก/��ก$�  )�5ก"�	��'�� B*����$�3.�����	�� 
3. &�ก ����/0�#�� 5�ก�	�#	�&5'�53	��5����� 
4. &�ก������ ����/0�#�� 5�'�5��5�	A
�ก�	/E��������� 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�กกลยทุธ�กกลยทุธ�กกลยทุธ�การอ�านารอ�านารอ�านารอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ผสมต�อเน่ืองแลัไม�ต�อเน่ือง 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 49.24 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ก��(*��)���  ������	��#������(���F�#ก� 1 

�������� 

	�"� 1: ��� 3.  &�ก ����/0�#�� 5�ก�	�#	�&5'�53	��5����� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 

���2����� 27: ������	��#������(���F�#ก�  R459Q02 � 0 1 9  

$�����	A)*�3(�"ก>��&*����	��"�'�5�* 
� 
���"ก�	�&�#���/0�?�#�$��5#	 

....................................................................?�# 

....................................................................�5#	 

ก��(*��)���  ������	��#������(���F�#ก� 2 

�������� 

	�"� 1: #�� 8,000 (?�#) �!) 2,440 (�5#	) 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 
• 8,000 �5#	, 2,440 ?�# 
• 6,000 �5#	, 1,830 ?�# 

	�"� 9: 25�#�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบปJด 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 60.61 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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$� �(�#��ก�	'��A���"ก�	�&�#�� 2/��(�
������� ��(����	'�����-(��&
���.���	.��  

�"ก�	�&����$.�ก2/��(�#�5������ ��(����	'�
���.��
�#��2/��� 

� ���&�' ก$5$��5	����'�� F�5>�&�G F5(A���&�G �	.� Fก"�&�&�G �$�
�����5*$(�4���	�3.��
��
��#�)$�-(��&��#���� �"ก�	�&� 

�5>�&� 5(A���&� ก"�&�&� 

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

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

 

 

 

ก��(*��)���  ������	��#������(���F�#ก� 4 

�������� 

	�"� 2: ' ก$5$��5	�� F�5>�&�G F5(A���&�G *��� Fก"�&�&�G �!) 
����#�)$����/0�ก�	/	��5(�

�	.��/	�&����&� (%�&#	 �	.�%�&�"&) �!) ��� A, #�	� �&�� A*ก#��  �5�&��#�: �&���"ก
��������	"�'�5�"����ก��&'ก"�J�*ก�$�� +�ก%$ก���.�ก"�+�ก%$ก
#� 
• �5>�&� 5"����&�$������� [ก��'����)�] 
• 5(A���&� 5�d�25�5�ก [�����C!ก���'���������] 
• 5(A���&� ��ก�6�&4�ก425��/0�2	 [ก��'����)�] 
• ก"�&�&� 5�d�25�5�ก�$�25�	����	.��&4��ก(�2/ 

��������� !�"� 

	�"� 1: ' ก$5$��5	�� F�5>�&�G F5(A���&�G *��� Fก"�&�&�G �!) 
����#�)$������ A, #�	� 

�&�� A*ก#��  �#�25�5�ก�	/	��5(��	.�ก�	�/	�&����&� *��� �/	�&����&���.������$.�ก5�
ก"���ก��.����,� 2���&�� A*ก#��  �$�25���� A, ��.�������5 �5�&��#�: �&���"ก����
����	"�'�5�"����ก��&'ก"�J�*ก�$�� +�ก%$ก���.�ก"�+�ก%$ก
#� 
• ก"�&�&� ���8$��&����B*5(�* ���
��#�$�'"�����ก"� 19�C 
• ก"�&�&� �3	��5"���� �$� ก'����.���5>�&� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 40.00 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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���������� 

	�"� 0: 
����#�����25�2����� A, #�	�  
• ก"�&�&� �3	��5"���ก2'�'���/0���,� 
���.����������� [$��$�����!�C!#���!] 


����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 
• 5(A���&� �3	��5"�������� [ก���!�ก)�] 

��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  
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��ก���5*$���
��5� �$" ��ก��(�)���2/�� '"��"ก�	�&����&*����2�� 

1. ���$�����	A)*�3(�"ก>� 
2. ���A���2�?]�(  
3. ���A���	'"�� 
4. ���A���5����'���� 
5. ���A����'(��� 
6. ���%	 �	5&��'(��	 
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�������� 

	�"� 1: ��� 3.  ���A���	'"�� 

���������� 

	�"� 0: ��#���.��= 

	�"� 9: 25�#�� 
 
 
 
 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 35.76 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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�����5*$��ก��.���	.�� �3.��
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...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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�������� 

	�"� 1: ��� A,  '"���� 1 '"���� 2 '"���� 3 '"���� 4 *��� '"���� 5 �!) 
����#�)$����/0�2/2���$�
���$�� ก"���.���	.��  #�� ��� A, ��.���	.��  (%�&#	 �	.�%�&�"&) 
• '"���� 1 5"��,�����#$����  
• '"���� 2 ����	"�8"� ��(��,���$�'$  �,���$�'$ �&�ก'��ก�	��(��,���	.�$ �&�� ���&' 
• '"���� 3 5�&�����������ก$"'�&*� 
• '"���� 4 &������*%��	��&5�ก 
• '"���� 5 5"�$ ���#$����  

���������� 

	�"� 0: 
����#�����25�2����� A, ��.���	.��  
• '"���� 1 ��&" 25��&�(�ก"�5"� [$��$�����!�C!��%����%��!] 
• '"���� 5 ����������.��&�&�� �������$" ��ก�"�� [$��$�����!�C!��%����%��!] 


����#��%�&25�5����-(��& 
• '"���� 2 [$��������.)���] 


����#�����25��3�& 3��	.�ก'�� �ก(� 
• '"���� 1 �3	��5"������&�ก [ก���!�ก)�] 
• '"���� 3 �/0�'"�ก,� ก$�  �" �"��������/0�'"����&�ก������ [$������!��] 

��� '�5����
���.���	.�� ���$���$.����	.�
����#������/0�2/25�2���	.�25��ก��&'���  

	�"� 9: 25�#�� 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบรปูแบรปูแบรปูแบบถ�อยความ บถ�อยความ บถ�อยความ บถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 65.76 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 



���� 40  �ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 4 

���2����� 31: ������	��#������(���F�#ก�  R459Q09 

#�5���ก$��'
�B�3	'5 �������� ��(����	'��"ก�	�&���2���53	����(#&��,��#�������� '"�
� 

1. '"���� 1 
2. '"���� 2  
3. '"���� 3 
4. '"���� 4 
5. '"���� 5 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน : : : :  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ผสมต�อเน่ืองแลัไม�ต�อเน่ือง 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 46.81 

หมายเหต:ุ เปEนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 


