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เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อสอบการอ่าน  ชุดท่ี 1 
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โครงการปรัเมินผลนะกเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบะนส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร#แลัเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กกกกลยทุธ�การอ�านลยทุธ�การอ�านลยทุธ�การอ�านลยทุธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  การโต�แย�งหรือชะกจูง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    :  :  :  :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 84.5 
เกาหลี 90.5 
จีน-ฮ�องกง 89.1 
ไทย 55.4 

 

ละกษณัเฉพาัของข�อสละกษณัเฉพาัของข�อสละกษณัเฉพาัของข�อสละกษณัเฉพาัของข�อสอบอบอบอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  การโต�แย�งหรือชะกจูง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    :  :  :  :  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 42.2 
เกาหลี 60.2 
จีน-ฮ�องกง 57.8 
ไทย 43.2 
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ละกละกละกละกษณัเฉพาัของข�อสอบษณัเฉพาัของข�อสอบษณัเฉพาัของข�อสอบษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  วิเคราัห� 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  การโต�แย�งหรือชะกจูง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 71.1 
เกาหลี 71.9 
จีน-ฮ�องกง 73.6 
ไทย 50.3 
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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 :  :  :  :  การโต�แย�งหรือชะกจูง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 54.7 
เกาหลี 48.1 
จีน-ฮ�องกง 59.0 
ไทย 28.3 
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��������� 5 : )���'� R100Q04 

�.$���,4��)+	��	������ DNA :1����)�&�����&'�'	�)����)�ก#��	��)&��*�ก   �	��)&��*�ก������2��
ก#������ก���2���/ก/���ก#��)���&	 

1. (�*)�(/���ก#� 
2. ก�	�	�)�%���#�/���ก#� 
3. ����(��	��)/���ก#� 
4. �����*�ก/���ก#� 
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ก	�������%��)*���*��#(�	$���(��  >�#/	.#�,�ก		* ���&���)���&	R   *����*����*�)�.$����&	 

�.$���,4��)(�� 

1. DNA $���&	 
2. 	�#�����$���&	 
3. ก�	(4�	�����7%%��.$���1	1'������ DNA ���&���)���&	 
4. ก�	.4�1���02�ก�	@�/ก		*���&���)���&	 

 

 

 

ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�ละกษณัเฉพาัของข�อสอบอสอบอสอบอสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  ค�นคืนสารั 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  คําช้ีแจง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    :::: ถ�อยความต�อเน่ืองกะน  
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 77.0 
เกาหลี 66.0 
จีน-ฮ�องกง 55.0 
ไทย 37.7 

 

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยุกลยุกลยุกลยุทธ�การอ�านทธ�การอ�านทธ�การอ�านทธ�การอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  คําช้ีแจง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 68.8 
เกาหลี 56.0 
จีน-ฮ�องกง 65.9 
ไทย 51.0 

 



 

���� 12  �ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 1 

ก����������  )���'� 5 

���		
�� 

	�#� 1: ��� 3.  ก�	(4�	�����7%%��.$���1	1'������ DNA ���&���)���&	 

��������		 

	�#� 0: ��/���$��= 

	�#� 9: &*�/�� 

��������� 7: )���'� R100Q06 

���*����*�)���#6���:1����)�$���&	  

1. �.$���/$��A#) 
2. �.$��(�*�#���4� 
3. �.$��
�����*1% 
4. �.$�����
����-�%��)/�* 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�กากลยทุธ�กากลยทุธ�กากลยทุธ�การอ�านรอ�านรอ�านรอ�าน    ::::  พะฒนาการตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน โครงสร�างข�อเขยีน :  :  :  :  คําช้ีแจง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    :::: ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 50.4 
เกาหลี 85.9 
จีน-ฮ�องกง 83.9 
ไทย 79.2 
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���)����������� (ก	�������ก	���	ก) *����(�*(��: >�/���.4�1���&���)���&	?R 
/�*��$����
��	$������ :1�����������.4�1���.)�)�*����/�����'<6�����+�)ก�	����)���&	  

1. ���.)��	1���-� 
2. ���ก�	(4�	����.#�,�ก		* 
3. ����(�:1�/������#)�)���0��0�(�  
4. ���(�:%ก�	����(�
�*��#���*���ก	#�� 

ก����������  )���'� 7 

���		
�� 

	�#� 1: ��� 2.  ���ก�	(4�	����.#�,�ก		* 

��������		 

	�#� 0: ��/���$��= 

	�#� 9: &*�/�� 
 

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 :  :  :  :  คําช้ีแจง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยถ�อยถ�อยถ�อยความความความความ    ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน 
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  การศึกษา 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ญี่ปุ/น 82.4 
เกาหลี 82.3 
จีน-ฮ�องกง 89.8 
ไทย 71.8 
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�#���	4�*/����ก/	�&�� .(ก���)�*���%#�������#��$��.$�������1�%��&Q���(% ���*�ก	���&Q'B��*�
��ก�	$���'<b�&Q��� ��	��	�%�)+� �	4��/ �		��ก*�ก#�	0&Q����)(������ �%�.)�)�*�� �.$��
�����ก#�
���)� /1* /1* ����	$���'	��%���#�� /��*�.(ก���ก-�	4�*&*�.�
�ก#�ก�	�*A�.)�/	�   ����%$���&�(
��*$��*���(4/��� ��� �	1+� �	�'E .����:1�	���	()���*�"�)
�+	�"�)���*�������)/#c(����'3��#(�4�+/ 
�.	��(��/#(%�	���/�)�%�01กY<��%�(
��	$�����2�� 72��.(ก���&���8	��+8ก�%����)����/�&'�)���*�ก 
ก%#�*���(4/�2��*��%�ก%�)�'3���(���	#�
��	$���
�*� :1��*/������)��4�����7-�/�+(�'3���/#c(�����*
�.$��	�(*���)
�ก#�(�*��ก��)�ก���/#(%�	 .(ก���&*�)�*01ก�%�ก
���1���&*��	4���ก/��&'  �2�����
(�*+ก	,��()ก�	������%�)�ก�����  ��� �	1+� �	�'E &����	���
����)ก��8*�/	���()'	�ก�8(��
A�.)�/	��'3��.�)�A�.%(�/� &*�(	���*��'3���	*�� �%�&*�*���(	�ก�ก�	���:1��*��	���4�(�*
+ก	,��� ��ก������������/$���/4���������
���%�)�	1��2ก(��/�/ก�'3���)$�����,�	ก4���#��	��2�/#��4�
�
&*��1A�.)�/	���ก �.	��4�(��/#(���ก-*�(�*��ก��)�ก*�ก�ก4�ก(�������&'	���&��ก#��4������'3��.�)�
A�.%(�/���%���#�� 
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	�#� 2: ����02� (�*�'3��4)�)���A�.)�/	� �	$�+�)�".��/#(�#ก�������/�)�%�(��'	�กd/#(
�2��*�
�*���ก  ���#�%�ก'	�+)�����*��ก��$���	$���*�+�)/	�  (>...�.	��(��/#(%�	���
/�)�%�01กY<��%�(
��	$�����2�� 72��.(ก���&���8	��+8ก�%����)����/�&'�)���*�ก ก%#�*�
��(4/�2��*��%�ก%�)�'3���(���	#�
��	$���
�*�TR)  �	$�
����(�*������) (>�4������'3�
�.�)�A�.
��4�/��ก�	�����#��R) 
• ����.(ก���4�(��/�)&'�%�(ก%#�*�*���(4/��ก 
• .(ก���4�(��A�.)�/	��'3��	$����	4��/�ก%#�&*�
�� 
• .(ก���4�(���
�A�.)�/	��ก%��/�) �%�.(ก���01ก�%�ก��*$���+�� 
• /#(%�	������/�)�%�01กY<��%�(
�A�.)�/	��	$�����2�� ก%#�*���(4/�2��*���ก
�A�.)�/	��	$���/��*� 
• .(ก���&*�����
�(��A�.)�/	��'3��(�4)�)����/���2�� 
• �.	��(���#ก�������/�)
�A�.)�/	��	$���ก���ก%#�*��'3�/#(%�	��ก/#(
�A�.)�/	��	$���/��*�    

��1�%)4�(����	*�����.(ก���01ก'%�����&' [������%�������! 2 �"� 1] 
• .(ก���4�(��/#(���ก-*�(�*��ก��)�ก*�ก�ก4�ก(�������&'	���&��ก#��4������'3��.�)�ก�	�ก%���������

��%���#�� [���!���� ����	�������� R���)�������#�! C��S ��/"��������*ก�.����  ���������ก)�$'�����] 
• �.	��(���#ก�������/�)�%�01กY<�
�A�.)�/	��	$���ก���ก%#�*��'3�/#(��(���	#� [$��������#F�

����!�D���D)�������������D��������!��ก$'] 

������		/�����	 

	�#� 1: ����02� (�*�%�ก%(��	$��%�����%��)* �	$�(�*���(#����:1��1���01ก���%�)%�  �������
��(��  >�4���%�ก%(�R �	$� >��)$�����,�	ก4���#��	�R  +�)/	� 
• .(ก���4�(��ก��%#�01ก�%�ก 
• �.	��(��.(ก���	1��2ก(�����)�(%��%���	*��&'�)���&*�*�'	�+)��� 
• .(ก���	1��2ก(��/#(���/ก�'3���)$�����,�	ก4���#��	� 
• .(ก�����&*�����ก#��4���%�ก%(�/��&' 
• �.	��.(ก������)��4�����7-�/�+(�'3���/#c(�����*�4���%�ก%(�72�������&*�&��  [������"�ก

��!��������ก������ 7-8 ����%��!  $��$���&�#�!�C!ก���"�ก"�!*���D���] 
• �.	��.(ก���&*�4�(�����'3��)������ [�',�ก���&��C!ก���"�ก"�! (����+ $')] 

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

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 61.89 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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	�#� 0: 
����/�����&*��.�)�.� �	$�&*�/	�'	���-� 
• .(ก���+ก	, �	1+� �	�'E 
• .(ก���&*����A�.)�/	�������*�"�) 
• .(ก���/���ก�	��4�$� 
• .(ก���4�(��.(ก���/ก�'3���)$�� 
• .(ก����'3��	���	� 
• .(ก���+�� 
• .(ก�������(�*	1��2ก���/���� 
• �.	��.(ก������)��4�����7-�/�+(�/�&*�&���4�����/���ก�	 [ ������ R�4�����/���ก�	S ก���!�ก)�$'] 

�	$�: ����02� (�*&*�����
� 
���$����������� �	$�
����/�����&*�*���/�:%�	$����&*��ก��)(���� 
• .(ก���	1��2ก(��&*�(	)���ก#�'<6��:1��$�� [/)�  ���������ก������ก��'WX��!���C  �!���%��] 
• �'3�(4,����.(ก���'	���(�ก�	���)��4�+�)�'%��'	�+)��� 
• .(ก���+ก	,���/���*��1�/�)�%�01กY<� [���!'��*������������)���� R��ก� �$��	����F���#����

(����#�ES Y �',�ก���'"�������$���&ก] 
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���&*��(*�7��+��2�/#��4�
�&*�ก%#�&'�1A�.)�/	��#����ก 

1. .(ก���/���ก�	(�*�#���4��%��)���
� �/�.�(��A�.)�/	��'3��	$����	4��#��%����
��
��������)( 
2. .(ก���&*�*���4���/#c( 
3. .(ก���/���ก�	�ก-���	*�����/�&(�����	#��A�.ก�	��
���(4/�	4����/#(��� 
4. .(ก����)�ก��*���	*��	�(* �/�.�(��A�.)�/	������$�� &*������$���%�*���A�./��� 
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	�#� 1: ��� 3.  .(ก���/���ก�	�ก-���	*�����/� 
&(�����	#��A�.ก�	��
���(4/�	4����/#(��� 
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	�#� 0: ��/���$��= 

	�#� 9: &*�/�� 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 54.13 

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

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

 



 

�ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 1  ���� 17 

��������� 11: ��4��5! R061Q04 

��&	 $� >�4������'3��.�)�A�.%(�/�R ���ก%��(02�
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2. �4�����'	��45S��2��
������ก	��� 
3. /#(%�	
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน    ::::  การบรรยาย 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  ส�วนตะว 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 81.35 

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



 

���� 18  �ก���ก�	
������������ก�	���� ������ 1 

 
 

 
 
 
 

ก����������  ��4��5! 5 

���		
��  

	�#� 1: ����02���//4/�� >(�*�'3��	4�R �%�/�	$� ก�	*���(�	�(*�����	*�� 
�A�.)�/	�  ��/��
/���/	�ก#�(�*4����(���
��*$��*�7��+�ก��%#�*����(�*�'3��	4�
�A�.)�/	� 
�'	�)����)�	��(����*�7��+� ก#�'	���ก�	��/��//4���/#(���  +�)��ก(�� 
• �*$����	1�(��A�.)�/	�&*�
���	$����	4�ก-��*�	0
��'	�+)����'3��4������%�ก�����ก��(4/�	4��#ก	�)� 

&*�����'3�����	���/�������&'�ก��)(����ก#���(4/���/#(%�	 
• ���.������-���()  
�+%ก���*�(�*��ก��+8ก*�ก.��%�(  +�)&*�/����	���*#��2��*���ก 
• &*���-���()  ��#�(&'����
�(���*$��&'�1A�.)�/��4�������-�
���A�.)�/	�&*�
���	$����	4� 
• &*���*$���
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�&'���'<6�������$�� &*�
�����/#(��� 
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• ��-���() A�.)�/	��'3��.�)��	$����**/4 *#���/	�����	�&����-��*�������ก��(4/ 
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�A�.)�/	�+�)�#�(= &'�'3��	$�������ก4��	4� 
• "#�&*���-���()ก#�'d4ก4	4)����.(ก��� �.	��(��A�.)�/	��'3��.�)�	1'������(�*�#���4���2�� 

�%�&*�
���4������	4��#� �)���&	ก-/�*�
�*�7��+�&*�	1��#��#�� "#��2�����
�(��.(ก���	1��2ก�)���&	 

�	$�: ����02��	4�������#�* '	�(#/48��/	��	$�(#f�,		* ���� 
�	1'���ก�	�'	�)����)��4�����
����)ก#���+�+%)� ก�	�'%��)��'%����'	���ก�	������#�* ��/��/���/	�ก#�
(�*4����(���
�*�7��+�ก��%#�*����(�*�'3��	4�
�A�.)�/	� ����'	�)����)�
	��(���*�7��+� �%�'	���ก�	��/��//4��(�/#(����#ก�	�)���� 
• �
�*�7��+��'3�.(ก4����)=  �%�+/�/����()��	*�� ���.�����%����(�*�ก�*#)����'3�.(ก���

4�	����7#�7���ก(�� 

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

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 61.47 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ละกษณัเละกษณัเละกษณัเละกษณัเฉพาัของข�อสอบฉพาัของข�อสอบฉพาัของข�อสอบฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การเข�าถึงแลัค�นสารั 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน    ::::  การพรรณา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 31.52 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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1. 
���(��(�4)�) 
2. 
���(�(4��ก�	 
3. 
ก%�������� 
4. 
ก%�+/D�'	����#*.#�,� 
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�*�)��/�: ��/�����01ก/��� $� ��� 3.  >
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���'3��.�)����*1%'	�ก�������#�� 
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��/��
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  การพรรณา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 75.45 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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• �.$��(�����&��*����-�ก����$�� [���!����� ����������!�%�������&��ก"���!� ��] 
• �.$�������*����-��#���� 
• �.$�������*����-�&�����) �%�&*�01ก�#�+�)�#����#��$�/���= ��/������� 
• �)1���������/���:����(%���4�&'�����(��(�4)�) 

�	$�: /����0�*����%�(01ก (R091Q07A) �%�
�����,4��)�������(������
�
�(�*�#*.#�,�	��(���
���&(������������ก�����.��������/"����� &��-���5�&
��.�
 
• �.$��
����-ก= *�+�ก���%���*$��:1�
�6��1��#��$�  [�&�������!�%�������&��ก"�ก������ �!�"��] 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  การพรรณา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 71.82 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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• &Q��Q1B��� 
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ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 74.69 

หมายเหต:ุ เปAนข�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�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  คําเตือน/คําสะ่ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความต�อไม�เน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบปGด 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 95.96 

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

ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยุกลยุกลยุกลยุทธ�การอ�านทธ�การอ�านทธ�การอ�านทธ�การอ�าน    ::::  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  คําเตือน/คําสะ่ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  คําเตือน/คําสะ่ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 49.69 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การสัท�อนแลัปรัเมิน 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  คําเตือน/คําสะ่ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรปรปรปรัเทศัเทศัเทศัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 74.22 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบละกษณัเฉพาัของข�อสอบ    
กลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�านกลยทุธ�การอ�าน    ::::  การบูรณาการแลัตีความ 
โครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีนโครงสร�างข�อเขยีน : : : :  คําเตือน/คําสะ่ง 
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบถ�อยความ ถ�อยความ ถ�อยความ ถ�อยความ ::::  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน    
บรบิท บรบิท บรบิท บรบิท ::::  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ รปูแบบของข�อสอบ ::::  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 4.38 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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ละกษณัเฉพาัขอละกษณัเฉพาัขอละกษณัเฉพาัขอละกษณัเฉพาัของข�อสอบงข�อสอบงข�อสอบงข�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�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 68.26 

หมายเหต:ุ เปAนข�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 ::::  การโต�แย�ง 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 55.12 

หมายเหต:ุ เปAนข�อสอบที่ใช�เฉพาั 
การทดลองภาคสนามจึงไม�มีข�อมูล
ของปรัเทศอ่ืน 
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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�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 90.63 

หมายเหต:ุ เปAนข�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 ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปปปปรัเทศรัเทศรัเทศรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 73.33 

หมายเหต:ุ เปAนข�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 ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เลือกตอบ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 65.45 

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

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�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  สร�างคําตอบแบบอิสรั 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 49.09 

หมายเหต:ุ เปAนข�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 ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 45.76 

หมายเหต:ุ เปAนข�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 ::::  การพรรณนา 
รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ รปูแบบถ�อยความ : : : :  ถ�อยความไม�ต�อเน่ืองกะน 
บรบิทบรบิทบรบิทบรบิท : : : :  สาธารณั 
รปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบรปูแบบของข�อสอบ : : : :  เขียนตอบสะ้นๆ 

 

ปรัเทศปรัเทศปรัเทศปรัเทศ    % % % % ตอบถูกตอบถูกตอบถูกตอบถูก    
ไทย 60.3 

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


