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  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ และเพ่ือให้มี
ผลในทางปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงมีประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2557 โดยก าหนดแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผล
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้ ประกาศข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน 
และคิดวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้จากผลการทดสอบ PISA เช่น ระดับสมรรถนะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แนวการตั้งค าถามของข้อสอบ แนวการตอบค าถาม เกณฑ์การให้คะแนน และ ประกาศข้อที่ 8 ให้ใช้
ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ขอ ง
คะแนนสอบทั้งหมด ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้ใช้
ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ
ด าเนินการและจัดท าข้อสอบมาตรฐานกลางส าหรับใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 
5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งเอกสารเล่มนี้จะรายงานเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์             
เพ่ือสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับเขตศึกษาธิการภาค ที่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ครู สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลการพัฒนานักเรียนให้ตรงตามสภาพบริบทที่แท้จริงต่อไป   
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ หลักกำรและเหตุผล 

 ในยุ คปัจจ บันุการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกมีความส าคัญอย่างยิ่งุการศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้บ คคลุมีความรูุ้ทักษะุมี
เหต ผลุสร้างการยอมรับุน าไปสู่ความส ขุความส าเร็จในชีวิตุเนื่องจากเด็กเป็นอนาคตของโลกเพราะจะเป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมุสร้างนวัตกรรมุเพ่ือพัฒนาชาติและโลกในอนาคตุหลายประเทศจึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการให้
การศึกษาแก่พลเมืองของตนุเพ่ือให้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงใหมุ่ๆุที่เกิดขึ้นไดุ้ส าหรับประเทศ
ไทยได้เตรียมการรองรับุโดยก าหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาุเพ่ือยกระดับค ณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ุแก้ปัญหาุเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องุรวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษทีุ่21ุในส่วนของการพัฒนาค ณภาพของคนไทยนั้นุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานุ(สพฐ.)ุได้ยึดปัจจัยส าคัญที่เป็นหลักในการพัฒนาค ณภาพการศึกษาุ3ุด้านุคือุการพัฒนาหลักสูตรุ
การจัดการเรียนรูุ้และการวัดประเมินผลุให้สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 

 จากผลการประเมินุPISA (Programme for International Student Assessment)ุของเยาวชน
ไทยในกล ่มอาย ุ15ุปีุในปีุพ.ศ.2552ุพ.ศ.2555ุและุพ.ศ.2558ุพบว่า ุผลจากการประเมินการรู้เรื่องุ
(Literacy)ุ3ุด้านุได้แกุ่การรู้เรื่องการอ่านุ(Reading Literacy)ุการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ุ(Mathematical 
Literacy)ุและการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ุ(Scientific Literacy)ุต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานของุOECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development)ุและมีแนวโน้มผลการประเมินลด
ต่ าลงทั้งุ3ุด้านุเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินครั้งที่ผ่านมาุ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561) 
 นอกจากนี้ยังพบว่าุผลการประเมินค ณภาพผู้เรียนในระดับชาติขั้นพ้ืนฐานุ(O-NET)ุซึ่งด าเนินการ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติุ(องค์การมหาชน)ุในชั้นประถมศึกษาปีทีุ่6ุและชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่
3ุตั้งแต่ปีการศึกษาุ2554ุ–ุ2556ุคะแนนเฉลี่ยร้อยละในกล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุคณิตศาสตร์ุ
วิทยาศาสตร์ุสังคมศึกษาุศาสนาุและวัฒนธรรมุและภาษาต่างประเทศุ(ภาษาอังกฤษ)ุ ส่วนใหญ่ต่ ากว่า  

ร้อยละุ50ุุและไม่มีทิศทางชัดเจนุ(ส านักทดสอบทางการศึกษาุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2558)ุส่วนผลการประเมินค ณภาพผู้เรียนในระดับชาติขั้นพ้ืนฐานุเพ่ือการประกันค ณภาพผู้เรียนุ
(National Test :ุNT)ุของชั้นประถมศึกษาปีทีุ่3ุซึ่งด าเนินการโดยส านักทดสอบทางการศึกษาุส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุ(สพฐ.)ุตั้งแต่ปีการศึกษาุ2555ุพบว่าุด้านภาษาุ (Literacy)ุด้าน
ค านวณุ(Numeracy)ุและด้านเหต ผลุ(Reasoning Abilities)ุล้วนต่ ากว่าร้อยละุ50ุเช่นกันุุ(ส านัก
ทดสอบทางการศึกษาุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 
 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาค ณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย
ยกระดับค ณภาพการศึกษาุโดยม ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบุและเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติุส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุ(สพฐ.)ุจึงมีประกาศุเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับค ณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุปีุพ.ศ.2557ุโดยก าหนดแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลให้สถานศึกษาถือ
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ปฏิบัติุดังนีุ้ประกาศข้อทีุ่3ุจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่านุเขียนุและคิด
วิเคราะห์ุโดยใช้องค์ความรู้จากผลการทดสอบุPISA เช่นุระดับสมรรถนะด้านการอ่านุคณิตศาสตร์ุและ
วิทยาศาสตร์ุแนวการตั้งค าถามของข้อสอบุแนวการตอบค าถามุเกณฑ์การให้คะแนนุเป็นต้นุโดยให้
สถานศึกษาจัดในช่วงก่อนเข้าเรียนุพักกลางวันุหรือหลังเลิกเรียนอย่างน้อยุ2ุคาบเรียนต่อสัปดาห์ุหรือตาม
ความเหมาะสมุประกาศข้อทีุ่7ุให้เพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว
เมื่อจบหน่วยการเรียนุในการสอบระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาคุอย่างน้อยร้อยละุ30ุของการ
สอบแต่ละครั้งุและประกาศข้อทีุ่8ุให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานุในการสอบปลายปีุร้อยละุ20ุของคะแนนสอบทั้งหมดุในชั้นประถมศึกษาปีทีุ่2,ุ4,ุ5ุและชั้น
มัธยมศึกษาปีทีุ่1,ุ2ุโดยชั้นประถมศึกษาปีทีุ่2ุให้ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุชั้น
ประถมศึกษาปีทีุ่4,ุ5ุให้ใช้ข้อสอบกลางในกล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุคณิตศาสตร์ุและวิทยาศาสตร์ุ
และชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่1,ุ2ุให้ใช้ข้อสอบกลางในกล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุคณิตศาสตร์ุวิทยาศาสตร์ุ
สังคมศึกษาุศาสนาุและวัฒนธรรมุและภาษาต่างประเทศุ(ภาษาอังกฤษ) 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพุเกิดประสิทธิผลุส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้
เชิญผู้ทรงค ณว ฒิุผู้เชี่ยวชาญุครูุบ คลากรทางการศึกษาุและผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติุ
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคุให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและจัดท าข้อสอบมาตรฐานกลางุส าหรับ
ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีทีุ่2,ุ4,ุ5ุและชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่1,ุ2ุโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ด าเนินการสอบและรวบรวมผลุส่งข้อมูลให้ส านักทดสอบทางการศึกษาน าไป
วิเคราะห์และประมวลผลุเพ่ือสะท้อนค ณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาุทั้งในภาพรวม
ระดับประเทศุระดับภูมิภาคุและระดับเขตศึกษาธิการภาคุนอกจากนีุ้ผลการประเมินดังกล่าวุสถานศึกษา
ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนตามประกาศข้อทีุ่8ุอีกด้วย 

ที่ส าคัญุผลการประเมินนี้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายพัฒนาระบบการ
ประเมินค ณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติุยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจากการประเมินทั้ง
ระดับนานาชาติุระดับชาติุและระดับสถานศึกษาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นุด้วยการใช้กระบวนการุวิธีการ
ประเมินุเป็นเครื่องมือกระต ้นุส่งเสริมุให้เกิดการพัฒนาุเป็นการวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพุให้มีความรูุ้มีทักษะุในการด าเนินชีวิตอย่างมีค ณภาพุสร้างประโยชน์ในฐานะพลเมืองดีของชาติ
และโลกต่อไปุ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.ุเพ่ือศึกษาผลการประเมินค ณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีุ่4,ุ5ุ
และชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่1 , 2ุปีการศึกษาุ2560ุโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางุกล ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ุในภาพรวมระดับประเทศุระดับภูมิภาคุและระดับเขตศึกษาธิการภาคุ 
 2.ุเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ค ณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาุเขตพ้ืนที่การศึกษาุและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานุ(สพฐ.) 
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ขอบเขตกำรประเมิน 
 กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร ปผลการประเมินเป็นผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีทีุ่4,ุ5ุและชั้น
มัธยมศึกษาปีทีุ่1, 2ุปีการศึกษาุ2560ุุโดยส ่มแบบุCluster Random Samplingุุจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจ านวนุ182ุเขต  
 

นิยำมค ำศัพท์ 
 1. ข้อสอบมำตรฐำนกลำงุหมายถึง ข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนุที่พัฒนาขึ้นตาม
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุพ ทธศักราชุ2551ุในกล ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ุเน้นการวัดทักษะการคิดขั้นสูงุได้แกุ่การคิดวิเคราะห์ุคิดแก้ปัญหาุและคิดสร้างสรรค์ุซึ่ง
ผู้เรียนต้องประมวลความรูุ้ความสามารถุและทักษะจากการเรียนรูุ้มาใช้ในการแก้ปัญหาุมีุ5ุรูปแบบุคือุ
แบบเลือกตอบุ1ุค าตอบุแบบเลือกตอบหลายค าตอบุแบบเลือกตอบเชิงซ้อนุแบบเขียนตอบสั้นุและแบบ
เขียนตอบอิสระ 

2. รูปแบบข้อสอบุหมายถึงุแบบข้อสอบที่ใช้ในการประเมินกล ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ุที่
พัฒนาขึ้นโดยส านักทดสอบทางการศึกษาุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุ(สพฐ.)ุมีุ5ุแบบุ
คือ 
  2.1ุแบบเลือกตอบุ1ุค าตอบุเป็นข้อสอบที่แต่ละข้อประกอบด้วยุ3ุส่วนุคือุสถานการณ์
ที่ผู้เรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันุซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพุข้อค าถามที่ตรงตามตัวชี้วัดที่ส าคัญุเน้น
ทักษะการคิดขั้นสูงุและตัวเลือกุโดยมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
  2.2ุแบบเลือกตอบหลายค าตอบุเป็นข้อสอบที่แต่ละข้อประกอบด้วยุ3ุส่วนุคือุ
สถานการณ์ที่ผู้เรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันุซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพุข้อค าถามที่ตรงตามตัวชี้วัดที่
ส าคัญุเน้นทักษะการคิดขั้นสูงุและตัวเลือกุโดยมีค าตอบที่ถูกต้องมากกว่าุ1ุค าตอบ 
  2.3ุแบบเลือกตอบเชิงซ้อนุเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยสถานการณ์ที่ผู้เรียนพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันุซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพุข้อค าถามที่ตรงตามตัวชี้วัดที่ส าคัญุเน้นทักษะการคิดขั้นสูงุที่มี
ประเด็นค าถามรวมอยู่และมีข้อค าถามย่อยุๆุในข้อเดียวกันุซึ่งถามในประเด็นของค าถามรวมุโดยข้อค าถาม
แต่ละข้อจะถามให้พิจารณาหรือประเมินว่าเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงุถูกต้องหรือไม่ถูกต้องุเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยุน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือุและอ่ืนุๆุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  2.4ุแบบตอบสั้นุเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยสถานการณ์ที่ผู้เรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันุ
ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพุข้อค าถามที่ตรงตามตัวชี้วัดที่ส าคัญุเน้นทักษะการคิดขั้นสูงุเป็นข้อสอบที่ถาม
ให้คิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดุโดยมีค าตอบที่ชัดเจนุหรือให้เขียนอธิบายภายใต้ข้อมูลหรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดุและมีขอบข่ายของค าตอบที่ชัดเจน 
  2.5ุแบบตอบอิสระุเป็น ข้อสอบที่ ประกอบด้วยสถานการณ์ที่ ผู้ เรียนพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันุซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพุข้อค าถามที่ตรงตามตัวชี้วัดที่ส าคัญุเน้นทักษะการคิดขั้นสูงุเป็น
ข้อสอบที่ถามให้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องหรือโต้แย้งในสถานการณ์ที่ก าหนดุโดยให้อิสระในการคิดุมี
เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนุและมีแนวค าตอบเพื่อใช้ในการตรวจให้คะแนน 
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3. ขนำดของโรงเรียนุหมายถึงุการจัดกล ่มโรงเรียนโดยยึดจ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ุดังนี้  

โรงเรียนประถมศึกษา 
   ขนาดใหญ่พิเศษุ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่501ุคนุขึ้นไป 
   ขนาดใหญุุุุุุุุ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่301ุ-ุ500ุคน 
   ขนาดกลางุุุุุุุ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่121ุ-ุ300ุคน 
   ขนาดเล็กุุุุุุุุุมีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่120ุคนุลงมา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

   ขนาดใหญ่พิเศษุ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่2,500ุคนุขึ้นไป 
   ขนาดใหญุุุุุุุ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่1,500ุ–ุ2,499ุคน 
   ขนาดกลางุุุุุุุ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่500ุ–ุ1,499ุคน 
   ขนาดเล็กุุุุุุุุุ มีจ านวนนักเรียนตั้งแตุ่499 คนุลงมา 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุพ ทธศักราชุ2551 
 2.ุ ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูุ้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มี
ค ณภาพ 

3.ุสถานศึกษาุเขตพ้ืนที่การศึกษาุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุ(สพฐ.)ุและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องุน าผลการประเมินุไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
พัฒนาค ณภาพการจัดการศึกษา 
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บทท่ี 2 

วิธีด ำเนินงำน 

 การประเมินในครั้งนี้มีจ ดประสงค์ุเพ่ือให้ครูโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาุได้ใช้ทักษะข้อสอบที่มี
ค ณภาพและมาตรฐานหลายรูปแบบซึ่งเป็นข้อสอบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงุและเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปร งการเรียนการสอนุให้บรรล มาตรฐานตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตรุุุุุุุุุุุุ
ซึ่งการสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินค ณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางกล ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ุปีการศึกษาุ2560ุมีข้ันตอนการด าเนินงานุดังนี้ 

 2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่เข้ำสอบวิชำวิทยำศำสตร์ แยกตำมขนำดโรงเรียน  

ชั้น 

จ ำนวน
ประชำกร 

(คน) 

รวม 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

เล็ก กลำง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

ประถมศึกษาปีทีุ่4 794,753 39,549 12,012 23,829 2,739 969 

ประถมศึกษาปีทีุ่5 796,825 37,520 11,531 22,825 2,120 1,044 

มัธยมศึกษาปีทีุ่1 808,146 50,156 5,918 34,348 2,272 7,618 

มัธยมศึกษาปีทีุ่2 765,876 47,252 5,193 32,729 2,505 6,825 

 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

 ุุุุุ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางุกล ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ุดังตาราง 

ระดับชั้น จ ำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลำ (นำที) 

ป.4 

ป.5 

ม.1 

ม.2 

30 

30 

40 

40 

100 

100 

100 

100 

75 

75 

90 

90 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของกล ่มสาระุุุุุุุุุุุุ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ุมีข้ันตอนในการสร้างตามแผนภาพและมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 



6 
 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบมำตรฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

          ในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของกล ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใุนระดับชั้นประถมศึกษาปีทีุ่4,ุ 5ุและในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีทีุ่1,ุ 2ุส านักทดสอบทางการศึกษาุส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานุได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
   1.ุวิเคราะห์หลักสูตรกล ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ุุในแต่ละระดับชั้นุโดย
ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดุและสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระทีุ่1ุสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตุุุุุุุุุุุุุุุุ
สาระทีุ่3ุสารและสมบัติของสารุสาระท่ีุ4ุแรงและการเคลื่อนทีุ่สาระทีุ่5ุพลังงานุสาระทีุ่6ุกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกุและสาระทีุ่7ุุดาราศาสตร์และอวกาศุ 
   2.ุก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นุ (Test Blueprint)ุ
จากการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์หลักสูตรุได้ตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับใช้ในการก าหนดกรอบโครงสร้างของ
แบบทดสอบและองค์ประกอบในกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบุส าหรับเป็นกรอบในการสร้างข้อสอบเพ่ือ
ใช้ในการประเมินค ณภาพผู้เรียนุปีการศึกษาุ2560 

ก ำหนดลักษณะเฉพำะข้อสอบ 
Item Specification 

เขียนข้อสอบ (Item Card) 

ทบทวนร่ำงข้อสอบ 

น ำข้อสอบไปทดลองใช้ 

กำรตรวจสอบเนื้อหำ/
คุณภำพตำมคุณลักษณะ

ข้อสอบที่ดี 

วิเครำะห์คุณภำพ
ข้อสอบ/แบบทดสอบ 

ปรับปรุงข้อสอบ 

คัดเลือก/จัดฉบับ
แบบทดสอบ 

น ำไปใช้ประเมิน 

กรอบโครงสร้ำงแบบทดสอบ 
(Test Blueprint) 

วิเครำะห์มำตรฐำน 
หลักสูตรแกนกลำง 

เขียนคู่มือค ำชี้แจงกำรใช้
แบบทดสอบ 
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   3.ุก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบุ(Item specification)ุเป็นการก าหนด
รูปแบบของแบบทดสอบที่ประกอบด้วยุ1)ุแบบเลือกตอบุ1ุค าตอบุ2)ุแบบเลือกตอบหลายค าตอบุุุุุุุุุุุุุุุ
3)ุแบบเชิงซ้อนุ4)ุแบบเขียนตอบสั้นุ5)ุแบบเขียนอิสระุนอกจากนั้นยังมีการก าหนดลักษณะค าถามุลักษณะ
ตัวถูกุลักษณะตัวลวงุและการตรวจให้คะแนน 
   4.ุด าเนินการเขียนข้อสอบุ(Item Card)ุสร้างข้อสอบตามลักษณะเฉพาะของ
ข้อสอบที่ก าหนดุเพ่ือให้ได้ข้อสอบตามโครงสร้างของแบบทดสอบุที่เป็นแบบทดสอบคู่ขนานจ านวนุ3ุฉบับ 
   5.ุทบทวนร่างข้อสอบุโดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของข้อสอบุ
(Construct Validity)ุเป็นรายข้อุและพิจารณาค ณภาพของข้อสอบตามค ณลักษณะข้อสอบที่ดี 
   6.ุทดลองข้อสอบุ(Try out)ุน าข้อสอบไปทดลองใช้กับกล ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ในุ6ุภูมิภาคุคือุภาคเหนือุภาคใตุ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุภาคตะวันออกุภาคตะวันตกุและภาคกลางุ ุ
ใช้กล ่มตัวอย่างประมาณุ300ุ–ุ500ุคนุต่อแบบทดสอบุ1ุฉบับ 
   7.ุการวิเคราะห์ค ณภาพข้อสอบุ/ุแบบทดสอบุโดยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
ใช้แบบทดสอบุมาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อและทั้งฉบับุเพ่ือหาค่าความยากง่ายุค่าอ านาจจ าแนกุพร้อม
ทั้งค่าสถิติพ้ืนฐานุเช่นุคะแนนเฉลี่ยุความเบี่ยงเบนมาตรฐานุและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
   8.ุการปรับปร งข้อสอบุน าผลจากการวิเคราะห์ข้อสอบุมาพิจารณาปรับปร ง
ข้อสอบเป็นรายข้อุโดยพิจารณาความเที่ยงตรงุ(Validity)ุและปรับปร งข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายุและค่า
อ านาจจ าแนกที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดุ(ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่างุ .20ุถึงุ .80ุและค่าอ านาจจ าแนกมีค่าุ .20ุขึ้น
ไป) 
   9.ุการคัดเลือกข้อสอบุโดยเลือกข้อสอบที่มีค ณลักษณะขอบข้อสอบที่มีตัวถูกุมี
ความความยากง่ายุและค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดุส่วนตัวลวงมีผู้เลือกตอบุ.05ุขึ้นไปุ(5%)ุและ
ค่าอ านาจจ าแนกติดลบ 
   10.ุการจัดฉบับข้อสอบุน าข้อสอบที่คัดเลือกแล้วุซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค ณสมบัติที่ดีุ
มาจัดเรียงล าดับข้อตามกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ 
   11.ุการน าไปใช้ประเมินุโดยการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบและจัดส่งต้นฉบับให้
เขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางระบบุEPCC (Examination Process Communication Channel) 
 ุ 
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2.2.2 กรอบโครงสร้างแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในแต่ละระดับชั้น เป็นดังนี้ 
 

โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวติกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน  
มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวติ 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ที่ของท่อล าเลียงและปากใบของพืช   ทักษะ/ 
วิเคราะห ์

1 (1, 2) 
 

   2 

ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์    
         เป็นปัจจยัที่จ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตและการ  
         สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช   

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (14) 
 

1 (15) 
 

1 (26) 
 

 3 

ป.4/3 ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง    
        และการสัมผัส   

ทักษะ/ 
เข้าใจ 

1 (16) 
 

1 (17) 
 

  2 

ป.4/4 อธิบายพฤตกิรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ      
        การสัมผัส และน าความรู ้ไปใช้ประโยชน์   

วิเคราะห ์ 1 (3) 
 

   1 

สาระที่ 5  พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้     
                     พลังงานต่อชีวติและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิด เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

2 (4,18) 
 

1 (19) 
 

  3 

ป.4/2 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ น าไปใช้ 1 (5)    1 

ป.4/3 ทดลองและจ าแนกวัตถุตามลกัษณะการมองเห็นจาก 
        แหล่งก าเนิดแสง 

วิเคราะห์/ 
น าไปใช้ 

1 (20) 
 

1 (21) 
 

  2 

ป.4/4 ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใส 
        สองชนิด  

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (6) 
 

 1 (27) 
 

 2 

ป.4/5 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและน า 
        ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

น าไปใช้/ 
เข้าใจ 

2 (7, 8) 
 

   2 

ป.4/6 ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ และน า 
        ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

สร้างสรรค์ 
เข้าใจ 

1 (9) 
 

1 (22) 
 

  2 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว  6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกดิขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลง 
                     ภูมิอากาศ ภูมปิระเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า 
                     ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ป.4/1 ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน เข้าใจ  1 (23)   1 

ป.4/2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ทักษะ/
เข้าใจ/ 

วิเคราะห ์

2 (10, 11) 1 (24) 1 (28) 1 (30) 5 



9 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจวิวัฒนาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภ์ายในระบบสุรยิะและผลตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลกมีกระบวนการ 
                    สบืเสาะหาความรูแ้ละจิตวิทยาศาสตร ์ การสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ป.4/1 สร้างแบบจ าลอง เพือ่อธบิายลกัษณะของระบบสุริยะ วิเคราะห์/ 

เข้าใจ 
1 (12,13) 

 
1 (25) 

 
1 (29) 

 
 4 

รวมจ านวนข้อ  17 8 4 1 30 
 
 

หมายเหตุ การใหค้ะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดังนี ้
ข้อสอบเลือกตอบ  ข้อละ 3 คะแนน  คะแนนเป็น 3,  0 คะแนน 

   ข้อสอบเชิงซ้อน    ข้อละ 4 คะแนน  ข้อย่อยข้อละ 1 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1 คะแนน 

  ข้อสอบตอบสั้น    ข้อละ 3 คะแนน  คะแนนเป็น 3, 2, 0 คะแนน 
ข้อสอบตอบอิสระ ข้อละ 5 คะแนน  คะแนนเป็น 5, 3, 0 คะแนน 
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โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 สิ่งมชีีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน ม ี
                     กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดแูลสิ่งมชีีวติ 
 

ป.5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่ 
        เกีย่วขอ้งกับการสืบพันธุข์องพืชดอก 

เข้าใจ 2 (1,15) 
 

1 (16)   3 

ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุข์องพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และน า 
        ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

วิคราะห์/ 
เข้าใจ 

1 (2) 
 

 1 (27) 
 

 2 

มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ   
                    การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
                    และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ป.5/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใน 
         แต่ละรุ่น 

วิคราะห ์ 1 (3) 
 

   1 

ป.5/4 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพชืใบเล้ียงเด่ียว และพืช 
        ใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

เข้าใจ 1 (17) 
 

1 (18) 
 

  2 

ป.5/5 จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบาง 
         ลักษณะและลักษณะภายนอกเปน็เกณฑ์ 

วิคราะห ์ 1 (4) 
 

   1 

สาระที่ 3 สารและสมบัตขิองสาร 

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบตัิของสาร ความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัตขิองสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหา 
                      ความรูแ้ละจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกีย่วกบั 
         ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียวการน าความร้อน  
         การน าไฟฟ้า และ ความหนาแนน่      

เข้าใจ 1 (5) 
 

 1 (28) 
 

 2 

ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภปิรายการน าวัสดุไปใช้ใน 
         ชีวิตประจ าวัน    

น าไปใช้/ 
วิคราะห ์

1 (6) 
 

1 (21) 
 

  2 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ 
                    ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  
   

ป.5/2 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ   วิคราะห ์ 1 (7)  1 (29)  2 
ป.5/3 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว   เข้าใจ 1 (19)  1 (20)  2 
ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และ 
        การจมของวัตถ ุ

วิคราะห ์ 1 (8) 
 

1 (22) 
 

  2 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลักษณะเคลื่อนที่ต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาต ิมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละจิตวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและน าความรู้ไปใช้ 
         ประโยชน ์

เข้าใจ 1 (9) 
 

1 (23) 
 

  2 

สาระที่ 5 พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช ้
                     พลังงานต่อชีวติและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ป.5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง น าไปใช้ 1 (10)    1 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง  เสียงต่ า       
 

เข้าใจ/ 
วิคราะห ์

1 (11) 
 

1 (24) 
 

  2 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการตา่งๆ ทีเ่กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่งๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  
                     ภูมปิระเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ป.5/1 ส ารวจ ทดลอง และอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก น้ าค้าง  
        ฝน และลูกเห็บ 

เข้าใจ/ 
วิคราะห ์

1 (12) 
 

  1 (30) 
 

2 

ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและน าความรู้ไปใช ้
        ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน 

วิคราะห์/ 
เข้าใจ 

1 (13) 
 

1 (25) 
 

  2 

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจวิวัฒนาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภ์ายในระบบสุรยิะและผลตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ 
                     สบืเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์ การสื่อสารสิ่งทีเ่รยีนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ้น 
         ตกของดวงดาวโดยใชแ้ผนที่ดาว 

เข้าใจ 1 (14) 
 

1 (26) 
 

  2 

รวมจ านวนข้อ  17 8 4 1 30 

 
หมายเหตุ การใหค้ะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดังนี ้

ข้อสอบเลือกตอบ  ข้อละ 3 คะแนน  คะแนนเป็น 3,  0 คะแนน 
   ข้อสอบเชิงซ้อน    ข้อละ 4 คะแนน  ข้อย่อยข้อละ 1 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1 คะแนน 

  ข้อสอบตอบสั้น    ข้อละ 3 คะแนน  คะแนนเป็น 3, 2, 0 คะแนน 
ข้อสอบตอบอิสระ ข้อละ 5 คะแนน  คะแนนเป็น 5, 3, 0 คะแนน 
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โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่ 1 สิ่งมชีีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของ สิ่งมีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ  
                     สบืเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืช 
        และเซลล์สัตว์ 

วิเคราะห ์ 1 (1) 
 

    1 

ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ 
        และออสโมซิส 

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (2) 
 

1 (31) 
 

   2 

ม.1/7 อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
        ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม       

วิเคราะห ์ 1 (21) 
 

  1 (22) 
 

 2 

ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกบัระบบล าเลียงน้ าและ 
        อาหารของพืช 

วิเคราะห ์ 1 (3) 
 

    1 

ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
          และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน 
          ต่างๆ ของพืชเพื่อ ชว่ยในการขยายพันธุ์ 

เข้าใจ 2 (4-5) 
 

    2 

ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า  
          และการสัมผัส   

ทักษะ/ 
วิเคราะห ์

1 (6)  1 (33)   2 

ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน   
          การขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ ์เพิ่มผลผลิตของพืชและ 
          น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

วิเคราะห ์ 1 (7) 
 

  1 (36) 
 

 2 

สาระที่ 3 สารและสมบัตขิองสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบัตขิองสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
                     และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาด 
        อนภุาคเป็นเกณฑ์ และอธบิายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 

เข้าใจ 1 (8) 
 

    1 

ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้ 
        แบบจ าลองการจัดเรียงอนภุาคของสาร 

เข้าใจ 1 (9) 
 

    1 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย เข้าใจ 1 (23)   1 (24)  2 
ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ 
        ประโยชน ์

เข้าใจ     1 (39) 
 

1 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 
                    และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและอธิบายวธิีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น 
        เป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับสารละลาย 
        ไปใช้ประโยชน์    

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (18) 1 (19) 
 

 1 (20) 
 

 3 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงาน 
        ของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย 

วิเคราะห ์ 1 (25) 
 

 1 (26) 
 

  2 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ  
        และการละลายของสาร 

วิเคราะห ์ 1 (10) 
 

    1 

สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไป 
                     ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม     
ม.1/1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณ สเกลาร์   เวกเตอร์ 
 

เข้าใจ 1 (11)     1 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว และ 
        ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ

เข้าใจ/ 
วิเคราะห์/ 
น าไปใช้ 

1 (12) 
 

1 (32) 
 

1 (34) 
 

  3 

สาระที่ 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว  5.1 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลงังาน ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงาน 
                      ต่อชีวติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ วิเคราะห ์ 1 (13)     1 
ม.1/2 สังเกตและอธิบายการถา่ยโอนความร้อน และน าความรู้ไปใช ้
       ประโยชน์   

วิเคราะห ์ 1 (14) 
 

    1 

ม.1/3 อธิบายการดูดกลืน  การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี 
       และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       

วิเคราะห ์    1 (37) 
 

 1 

ม.1/4 อธิบายสมดุลความร้อนและ ผลของความร้อนต่อการขยายตัว 
        ของสาร และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            

น าไปใช้/ 
วิเคราะห ์

1 (15) 
 

 1 (35) 
 

  2 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว  6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกดิขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  
                      ภมูิประเทศ และสณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละจิตวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างอุณหภูมิ ความชื้น 
        และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

วิเคราะห ์ 1 (27) 
 

 1 (28) 
 

  2 

ม.1/4 สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลจากการ 
        พยากรณ์อากาศ 

วิเคราะห ์ 1 (29) 
 

1 (30) 
 

   2 

ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธบิายปัจจัยทางธรรมชาติและการ 
        กระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมขิองโลก 
        รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

วิเคราะห ์ 1 (16) 
 

  1 (38) 
 

 2 

ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่ 
        โอโซน และฝนกรดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห ์ 1 (17) 
 

   1 (40) 
 

2 

รวมจ านวนข้อ  23 4 5 6 2 40 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
ข้อสอบเลือกตอบ      ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเป็น 2, 0 คะแนน   
ข้อสอบหลายค าตอบ  ข้อละ 4 คะแนน  ท าท้ัง 2 ข้อ ถึงจะตรวจให้คะแนน  
                           (ถูก 1 ข้อ ให้ 2 คะแนน ถูก 2 ข้อ ให้ 4 คะแนน) คะแนนเป็น 4, 2, 0 คะแนน 
ข้อสอบเชิงซ้อน         ข้อละ 2 คะแนน ข้อย่อยข้อละ 0.5 คะแนน คะแนนเป็น 0.5, 0 คะแนน 
ข้อสอบตอบสั้น         ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 3, 2, 0 คะแนน 
ข้อสอบตอบอิสระ      ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเป็น 5, 3, 0 คะแนน 
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โครงสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวติกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ 
                     สบืเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และน าความรู้ 
        ไปใช้ประโยชน ์
 

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

3 
(1, 2, 22) 

 
1 (23) 

 
1 (36) 

 
 5 

ม.2/3 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ 
        สิ่งเร้าภายนอกและภายใน 
 

วิเคราะห ์ 1 (3) 
 

    1 

ม.2/4 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ 
        ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิม่ผลผลิตของสัตว์และน าความรู้ 
        ไปใช้ประโยชน ์
 

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์ 2 (4-5) 

 
    2 

ม.2/5 ทดลองวิเคราะห ์และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณ 
        พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวัย 
 

วิเคราะห ์ 1 (29) 
 

1 (19) 
 

1 (30) 
 

1 (31) 
 

 4 

สาระที่ 3  สารและสมบตัิของสาร 
 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบัตขิองสาร  ความสมัพันธ์ระหว่างสมบตัิของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหา 
                    ความรู้และจติวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ม.2/2 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ 
        ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสแีละน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      

น าไปใช้/ 
เข้าใจ 

1 (17) 1 (18)    2 

ม.2/3 ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรองการตกผลึก 
        การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใช้ 
        ประโยชน ์
 

ทักษะ/ 
วิเคราะห์/ 

เข้าใจ 

2 
(6, 32) 

  1 
(33) 

 3 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
                    และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน 
        เมื่อสารเกิดปฏิกิรยิาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 
        ปฏิกิรยิาเคมี    
 

วิเคราะห์/ 
เข้าใจ 

1 (24) 
 

 1 (25)   2 

ม.2/4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 
        วิธีปอ้งกันและแก้ไขอันตรายที่เกดิขึ้นจากการใช้ สารเคมี    

วิเคราะห์/ 
น าไปใช้ 

2 
(7, 8) 

  1 
(37) 

 3 

สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ 
                    ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  
 

ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถทุี่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ 
        ดว้ยความเร็วคงตัว 

วิเคราะห์/ 
เข้าใจ 

2 (9-10) 1 (20)  1 (38) 
 

 4 

สาระที่ 5   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงาน 
                     ต่อชีวติและสิ่งแวดลอ้ม มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

    ม.2/1 ทดลองและอธบิายการสะทอ้นของแสงการหักเหของแสง  
            และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์    

เข้าใจ 
วิเคราะห ์

2 (11-12) 
 

1 (21) 
 

1 (28) 
 

  4 



15 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

   ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลนืแสง สี การมองเห็นสีของวัตถุ 
           และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

วิเคราะห ์
 

1 (13) 
 

   1 (40) 
 

2 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ค 6.1 เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศภูมิ 
                    ประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.2/2 ส ารวจ วิเคราะห์ และอธบิายการใช้ประโยชน์และปรับปรุง 
        คุณภาพของดิน 

น าไปใช้ 1 (34) 
 

   1 (35) 
 

2 

ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพือ่จ าแนก 
        ประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

วิเคราะห ์
 

2 (14-15) 
 

    2 

ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกดิ ลักษณะและสมบัติของ 
        ปโิตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจ 1 (16) 
 

    1 

     ม.2/7 ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ 
             และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่นหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

วิเคราะห ์
 

   1 (39) 
 

 1 

ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิบาย กระบวนการผุพังอยูก่ับที่การกร่อน 
        การพัดพา การทับถม  การตกผลกึ และผลของกระบวนการ  
       ดังกล่าว 

 

วิเคราะห ์ 1 (26)  1 (27)   2 

รวมจ านวนข้อ  23 4 5 6 2 40 

 
หมายเหตุ การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อสอบเลือกตอบ      ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเป็น 2, 0 คะแนน   
ข้อสอบหลายค าตอบ  ข้อละ 4 คะแนน  ท าทั้ง 2 ข้อ ถึงจะตรวจให้คะแนน    

    (ถูก 1 ข้อ ให้ 2 คะแนน ถูก 2 ข้อ ให้ 4 คะแนน) คะแนนเป็น 4, 2, 0 คะแนน 
ข้อสอบเชิงซ้อน         ข้อละ 2 คะแนน ข้อย่อยข้อละ 0.5 คะแนน คะแนนเป็น 0.5, 0 คะแนน 
ข้อสอบตอบสั้น         ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 3, 2, 0 คะแนน  
ข้อสอบตอบอิสระ      ข้อละ5 คะแนน คะแนนเป็น 5, 3, 0 คะแนน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี 5 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบเลือกตอบ 1 ค าตอบ 
 การกระท าของใครที่ส่งผลท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากและเร็วที่สุด 
 1) น  าฟ้าเข้าบ้านแล้วเปิดแอร์ทันที 
 2) น  าอ้อยเปิดพัดลมไล่ยุงขณะนั่งดูโทรทัศน์ 
 3) น  าผึ งรวบรวมพลาสติกและโฟมเผาหลังใช้แล้ว 
 4) น  าฝนกลับเข้าบ้านเปิดตู้เย็นทิ งไว้ขณะดื่มน  าเย็น 
 
แบบท่ี 2 แบบเลือกหลายค าตอบ 
 ถ้าต้องการศึกษาว่าวัตถุท่ีมีมวลมากเมื่อสั่นจะให้เสียงสูงหรือเสียงต่ าควรออกแบบการทดลองในข้อใด 
 1) เคาะแท่งไม้ขนาดต่างกันด้วยแรงเท่ากัน 
 2) ใช้นิ วดีดเส้นเอ็นขนาดต่างกันด้ายแรงต่างกัน 
 3) ใช้ไม้ตีกลองที่มีขนาดเท่ากันด้วยแรงที่เท่ากัน 
 4) ใช้ไม้เคาะแผ่นเหล็กขนาดเท่ากันด้วยแรงต่างกัน 
 5) ใช้ไม้เคาะขวดที่บรรจุน  าไม่เท่ากันด้วยแรงเท่ากัน 
 6) ใช้นิ วถูวนรอบปากแก้วด้วยแรงที่เท่ากันและที่ใส่น  าเท่ากัน 
 
แบบท่ี 3 แบบเชิงซ้อน 
 ศึกษาข้อมูลแล้วตอบค าถาม 
  
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี เป็นจริงตามข้อมูลที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้กากบาทค าว่า “ใช่”  

ถ้าไม่เป็นจริงให้กากบาทค าว่า “ไม่ใช่” 

ข้อ ข้อความ ใช่หรือไม่ใช่ 
00.1 มะละกอมีเมล็ดน้อยลงต้านทานโรคได้ ใช่ ไม่ใช่ 
00.2 แอปเปิลผ่านการฉายรังสีเพื่อให้สุกช้า ใช่ ไม่ใช่ 
00.3 ฝ้ายสามารถฆ่าหนอนที่เป็นศัตรู ใช่ ไม่ใช่ 
00.4 พืชหลายชนิดที่ใช้การดัดแปลงพันธุกรรม ใช่ ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 

 พืชดัดแปลงพันธุกรรม คือ พืชที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือให้มีสมบัติ
หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเพาะเจาะจงตามความต้องการ ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ มะเขือเทศสุก    
ช้าลง ถั่วเหลืองมีไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวสูงขึ น สตรอเบอรี่เน่าช้าลง เป็นต้น 
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แบบท่ี 4 แบบเขียนตอบสั้น 
 ศึกษาข้อมูล แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ถ้าจัดประเภทของพืชที่ครอบครัวโก้ปลูกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์จะจัดได้กี่ประเภท 

ตอบ............................................................................................................................. ........................ 
 

แบบท่ี 5 แบบเขียนตอบอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หากส ารวจพบว่าอุณหภูมิผิวน  าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเปลี่ยนไปจากเดิม 30   C เป็น 24   C นักเรียน
คาดว่าน่าจะเกิดปรากฏการณ์ใด และส่งผลกระทบอย่างไรกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ตอบ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ...................... 
 

2.2.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

  การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แบบทดสอบทุก
ฉบับของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั น แบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดย
แปลความหมายเป็นช่วงของคะแนน ได้ดังนี  
  ระดับดีมาก  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในช่วง   75 – 100  คะแนน 

  ระดับดี   หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในช่วง    50 – 74  คะแนน 

  ระดับพอใช้  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง   25 – 49  คะแนน 

  ระดับท่ีควรปรับปรุง หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง     0 – 24 คะแนน 
 

 หมู่บ้านร่มสุขเป็นหมู่บ้านที่ประชากรยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวของโก้
ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งแบ่งพืชที่ปลูกในแปลง ได้แก่ ผักบุ้ง หอม ขิง ข่า เขาปลูกบวบ มะระ    
เป็นซุ้มลอยฟ้า และปลูกต าลึง ถั่วพู เป็นผักสวนครัวรั วกินได้ เขายังมีพื นที่ว่าง จึงขุดบ่อเลี ยง
ปลาดุกพันธุ์บิ๊กอุย ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างปลาดุกยักษ์กับปลาดุกอุยเป็นพันธุ์ที่เลี ยงง่าย โตเร็ว 
น  าหนักดี ท าให้ครอบครัวของโก้มีรายได้เพ่ิมขึ น 

ลานีญา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน  า
ในมหาสมุทร ซึ่งเกิดคู่กับเอลนีโญ ช่วงที่เกิดลานีญา อุณหภูมิผิ วน  าทะเลตลอดมหาสมุทร
แปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกแถบเส้นศูนย์สูตรต่ ากว่าปกติ 3 – 5   C และผลกระทบของ
ลานีญาจะตรงข้ามกับเอลนีโญ เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิดฝนตกหนักแถบชายฝั่ง
อเมริกาใต้และเกิดความแห้งแล้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ
ซ่ึงเป็นปัจจัยให้เกิดไฟป่ารุนแรง ลานีญา มักเกิดขึ นหลังปรากฏการณ์เอลนีโญ 
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2.3 วิธีด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

  ในการด าเนินการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ในแต่ละระดับชั นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งให้เขตพื นที่การศึกษาด าเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางดังนี  

1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษา 
ด าเนินการสร้างข้อสอบตามกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบและจัดส่งกรอบโครงสร้างแบบทดสอบพร้อม
ข้อสอบที่วัดในตัวชี วัดที่ส าคัญ  ในแต่ละระดับชั นและกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั นปีละ 1 ฉบับ เพ่ือให้เขตพื นที่
การศึกษาใช้ในการจัดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ชี แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางแก่ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา  

 3. เขตพื นที่การศึกษาติดต่อประสานงานโรงเรียนต่างสังกัดในพื นที่  เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับ
การประเมินดังกล่าว และให้ความร่วมมือโรงเรียนต่างสังกัดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประเมินกับส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษา  

 4. เขตพื นที่การศึกษา ส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง แยก
ตามระดับชั นเป็นรายโรงเรียน และรายสังกัด ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ภายในเดือน
ธันวาคม 2560 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณจัดสรรให้เขตพื นที่การศึกษาในการจัดพิมพ์
แบบทดสอบต่อไป 

5. เขตพื นที่การศึกษาแต่งตั งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในการด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง อาทิ คณะกรรมการจัดพิมพ์และท าส าเนา
แบบทดสอบ คณะกรรมการก ากับการสอบ คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ เป็นต้น 

6. เขตพื นที่การศึกษา ก าหนดตารางการสอบระหว่างช่วงที่ก าหนด ตามความพร้อมของเขต
พื นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยโรงเรียนในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันไม่จ าเป็นต้องสอบพร้อมกันในวัน เวลา
เดียวกัน 

7. ส่วนกลางส่งต้นฉบับข้อสอบ ให้ เขตพื นที่การศึกษาผ่านทางระบบ EPCC  ในวันที่           
31 มกราคม 2561 

8. เขตพื นที่การศึกษาหรือโรงเรียน จัดพิมพ์ข้อสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา  

9. โรงเรียนด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย
ด าเนินการสอบเป็นเนื อเดียวไปกับการจัดสอบปลายภาคเรียนที่สองของโรงเรียน 

10. ก ากับ ติดตาม การสอบในวันสอบตามที่ก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ น พร้อมทั งเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดสอบ และ
รายงานผลการก ากับ ติดตามการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  

11. ผลสอบของนักเรียนโรงเรียนจะต้องน าไปเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบปลายภาค โดย
โรงเรียนก าหนดสัดส่วนการใช้ข้อสอบกลางได้ตามความเหมาะสม  
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ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางที่ก าหนดแผนการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
และโรงเรียนโดยแต่ละส่วนมีบทบาท หน้าที่ในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังนี  

สพฐ. โดย สทศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 

 สร้างและพัฒนาข้อสอบกลาง 

    (เม.ย. 60 – ม.ค. 61) 
  

 ชี แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 

    ข้อสอบกลาง ชี แจงในการประชุมเขต 
    ท าหนังสือแจ้งเขต  (ก.พ. 61) 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ 

    ข้อสอบกลาง    
    (พ.ย.60 – ก.พ. 61) 

 

 สรุปจ านวนนักเรียนแต่ละเขตเพื่อ 

   จัดสรรงบประมาณให้เขต 

   (พ.ย. – ธ.ค. 60) 

 แจ้งโรงเรียนส ารวจจ านวนนักเรียนและ 

   ส่งจ านวนนักเรียนให้ส่วนกลาง    
   (พ.ย. – ธ.ค. 60) 

 ส ารวจจ านวนนัก เรียนของ
ตนเอง 

   ส่งให้เขตพื นที่การศึกษา 

   (พ.ย. – ธ.ค. 60) 
 จัดส่งข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  
   1 ฉบับต่อระดับชั นพร้อมโครงสร้าง 

    และเฉลยให้เขตพื นท่ีการศึกษา 

    (30 ม.ค. 61) 

 แต่งตั งคณะกรรมการชุดต่างๆ  
   รับผิดชอบการใช้ข้อสอบกลาง 

    (ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) 

 เตรียมความพร้อมนักเรียน/

จัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี วัดหลักสูตร    
(ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) 

 ร่วมกับโรงเรียนก าหนดวันสอบ  
    (ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) 

 ร่วมกับเขตก าหนดวันสอบ 

   (ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) 

 จัดพิมพ์ข้อสอบ 

   (ก.พ. 61) 
 ร่วมกับเขตจัดพิมพ์ข้อสอบ 

   (ก.พ. 61) 
 ก ากับ ติดตาม การสอบ 

    (12 ก.พ. – 6 มี.ค. 61) 
 ก ากับ ติดตาม การสอบ 

   (12 ก.พ. – 6 มี.ค. 61) 
 จัดสอบ 

   (12 ก.พ. – 6 มี.ค. 61) 
 แจ้งเว็บไซต์วิเคราะห์ประมวลผล  
   Username และ Password  
   ของโรงเรียนให้เขต   (20 ก.พ. 61) 

 แจ้งเว็บไซต์วิเคราะห์ประมวลผล  
   Username และ Password ให้โรงเรียน 
   (20 ก.พ. 61) 

 วิ เค ราะห์ แ ล ะป ระม วลผ ล
ข้อสอบกลาง (20 ก.พ.  - 30 มี.ค. 
61) 

 สรุปประมวลผลสอบในภาพรวม และ 

   ส่งให้เขตพื นที่การศึกษา (เม.ย 61) 
 รับผลสอบในภาพรวม และน าไปใช้ 

   (เม.ย 61) 
 น าผลสอบไปคิดเป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนสอบปลายภาค (มี.ค. 
61) 

 ติดตามการน าผลประเมิน 

    ไปใช้ของเขตและโรงเรียน 

    (เม.ย. – มิ.ย. 61) 

 น าผลประเมินไปใช้ในการวางแผน 

   การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน 

   ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
    (เม.ย. – มิ.ย. 61) 
 

 หาจุดเด่น จดุด้อยของนักเรยีน  
    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเ้รียน  
     และการเรียนการสอน  
 วางแผนพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพ 

    (เม.ย. – มิ.ย. 61) 
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บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษาได้ด าเนินการ   
ให้บริการเครื่องมือมาตรฐานกลางกับเขตพื นที่การศึกษา และได้ประมวลผลการประเมินจากข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  โดยการ
น าเสนอผลการประเมินเป็น 5 ส่วน ดังนี  
 

 1. ผลการประเมินระดับประเทศในภาพรวม 
 2. ผลการประเมินระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. ผลการประเมินระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
 4. ผลการประเมินระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 5. ผลการประเมินระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
 
 

 

ผลการประเมินระดับประเทศในภาพรวมในส่วนนี จะน าเสนอค่าสถิติพื นฐาน และร้อยละของจ านวน
นักเรียนตามเกณฑ์คุณภาพใน 4 ระดับชั นที่ประเมิน คือ ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวม ดังนี  
  
ตารางที่ 1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จ าแนกเป็นระดับชั นและเกณฑก์ารประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ป.4 39,548 0.0 100.0 44.12 34.07 6.09 61.06 29.20 3.65 
ป.5 37,520 0.0 100.0 46.97 31.17 3.85 55.62 36.45 4.08 
ม.1 50,138  0.0 98.0 37.85 35.09 15.21 66.74 17.17 0.88 
ม.2 47,252  0.0 100.0 41.26 35.99 13.16 59.04 25.96 1.84 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 
และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 34.07  นักเรียนร้อยละ 61.06 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.97 สูงกว่าระดับชั นอ่ืน ๆ 
ที่สอบ และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 31.17 นักเรียนร้อยละ 55.62 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ 

 

1. ผลการประเมินระดับประเทศในภาพรวม 
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นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 และมีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละ 35.09 นักเรียนร้อยละ 66.74 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละ 35.99 นักเรียนร้อยละ 59.04 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

 
แผนภูมิที่ 1  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จ าแนกเป็นระดับชั น และ
เกณฑก์ารประเมิน 

 

 
 
จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จากจ านวน 39,548 คน 

โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 93.91  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ 
มากที่สุด ร้อยละ 61.06 

นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จากจ านวนนักเรียน 37,520 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้
ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 96.15  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด ร้อยละ 55.62 

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากจ านวนนักเรียน 50,138 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้
ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 84.79  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด ร้อยละ 66.74 

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากจ านวนนักเรียน 47,252 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้
ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 86.84  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด ร้อยละ 59.04 
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ผลการประเมินระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จะน าเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยจ าแนกตามสังกัด             
ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค เขตศึกษาธิการภาค และสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี  
 
2.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ าแนกตามสังกัด แสดงได้ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4  จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั้งประเทศ 39,548 0.0 100.0 44.12 34.07 6.09 61.06 29.20 3.65 
สังกัด สพฐ. 32,744  0.0 100.0 43.30 33.97 6.56 62.68 27.76 3.00 
สังกัด อ่ืน ๆ  6,804 0.0 98.0 47.73 33.25 4.00 54.01 35.52 6.47 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์

รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 34.04 และเมื่อพิจารณา
ตามสังกัด พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (47.73) และต่ าสุดคือโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. (43.30) ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนสังกัด สพฐ. (33.97) และต่ าสุดคือ
โรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ (33.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
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แผนภูมิที่ 2  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามสังกัด 
 

     
 
จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 พบว่า โรงเรียนสังกัด สพฐ. จากนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 

4จ านวน 32,744 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 93.44 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด ร้อยละ 62.68 
 โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ จากนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6,804 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 96.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุด ร้อยละ 54.01  
 
แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามสังกัด 

เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ 
     

 
 
จากแผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 

4 จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี  
ระดับปรับปรุง โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (6.56) 

มากกว่าสังกัดอ่ืน (4.00) และมากกว่าระดับประเทศ (6.09)  
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ระดับพอใช้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (62.68) มากกว่า
สังกัดอ่ืน (54.01) และมากกว่าระดับประเทศ (61.06)  

ระดับดี โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดี (35.52) มากกว่าโรงเรียน 
สพฐ. (27.76) และมากกว่าระดับประเทศ (29.20) 

ระดับดีมาก โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก (6.47) และมากกว่า
ระดับประเทศ (3.65)   
 
2.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้ง
ประเทศ 39,548 0.0 100.0 44.12 34.07 6.09 61.06 29.20 3.65 
ขนาดเล็ก 12,013  0.0 100.0 43.60 33.17 5.91 62.09 28.94 3.06 
ขนาดกลาง 23,828  0.0 98.0 44.27 34.43 6.19 60.83 29.20 3.78 
ขนาดใหญ่ 2,738  9.0 93.0 44.81 36.35 6.67 59.66 27.69 5.98 
ขนาดใหญ่พิเศษ 969  8.0 100.0 45.38 28.58 3.90 57.14 37.37 1.59 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั ง
ฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 34.07 และเมื่อพิจารณาตามขนาด
โรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (45.38) และต่ าสุด คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก (43.60) ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (36.35) และต่ าสุด คือ 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (28.58)  
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แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ  

 
      

 
 
จากแผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

ตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง โรงเรียนขนาดใหญ่มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (6.67) 
และมากกว่าระดับประเทศ (6.09) และรองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง (6.19)  

ระดับพอใช้ โรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (62.09) และ
มากกว่าระดับประเทศ (61.06)  

ระดับดี โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (37.37) และ
มากกว่าระดับประเทศ (29.20) 

ระดับดีมาก โรงเรียนขนาดใหญ่มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากที่สุด (5.98) และ
มากกว่าระดับประเทศ (3.65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 
2.3  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ าแนกตามภูมิภาค แสดงได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามภูมิภาค 

ภาค 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

ภาพรวม 
ทั้งประเทศ 39,548  0.0 100.0 44.12 34.07 6.09 61.06 29.20 3.65 
ภาคเหนือ 2,961 0.0 89.0 42.27 34.16 7.28 64.63 25.63 2.46 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 20,243 0.0 100.0 43.61 34.05 6.30 62.48 27.83 3.39 
ภาคตะวันตก 2,078 0.0 91.0 39.49 34.31 9.34 70.47 18.63 1.56 
ภาคกลาง 8,751 0.0 98.0 46.04 33.62 4.92 56.85 33.4 4.83 
ภาคตะวันออก 1,043 2.0 85.0 43.38 30.73 4.84 63.90 29.60 1.66 
ภาคใต้ 4,472 0.0 97.0 46.32 33.44 5.26 55.33 34.63 4.78 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมทั งประเทศ จากจ านวน
นักเรียน 39,545 คน  ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจาย    
ร้อยละ 34.07 และมีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (61.06)  

และเมื่อพิจารณาในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ภาคใต้ (46.32) 
และต่ าสุด คือ ภาคตะวันตก (39.49) และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ร้อยละสูงสุด คือ ภาค
ตะวันตก (34.31) และต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (30.73)  
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แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามภูมิภาค 
เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
จากแผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

จ าแนกตามภูมิภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละของ
จ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง ภาคเหนือ (7.28) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.30) และภาคตะวันตก (9.34) มีร้อย
ละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากกว่าระดับประเทศ (6.09) และภาคตะวันตกมีร้อยละของ
จ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากท่ีสุด 

ระดับพอใช้ ภาคเหนือ (64.63) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (62.48) ภาคตะวันตก (70.47) และภาค
ตะวันออก (63.9) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากกว่าระดับประเทศ (61.06) และภาค
ตะวันตกมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด 

ระดับดี ภาคกลาง (33.40) ภาคตะวันออก (29.6) และภาคใต้ (34.63 ) มีร้อยละของจ านวน
นักเรียนอยู่ในระดับดีมากกว่าระดับประเทศ (29.20) และภาคใต้มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดี
มากที่สุด 

ระดับดีมาก ภาคกลาง (4.83) และภาคใต้ (4.78) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
มากกว่าระดับประเทศ (3.65) และภาคใต้มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากที่สุด 
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2.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 
 

เขตศึกษาธิการ
ภาค 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั้งประเทศ 39,548  0.0 100.0 44.12 34.07 6.09 61.06 29.20 3.65 
กทม 420 22 79 45.07 31.79 5.00 58.33 35.00 1.67 

ภาค 1 1,247 0.0 93.0 43.05 35.35 6.63 63.16 26.00 4.21 
ภาค 2 1,694  10.0 93.0 46.05 31.38 5.06 56.95 34.55 3.44 
ภาค 3 255  2.0 75.0 41.26 32.26 5.41 70.95 22.97 0.67 
ภาค 4 1,671  0.0 97.0 42.15 35.75 7.15 62.66 26.49 3.70 
ภาค 5 814  18.0 93.0 49.92 31.17 2.52 49.31 41.01 7.16 
ภาค 6 2,683  0.0 92.0 47.72 32.15 3.85 52.22 38.04 5.89 
ภาค 7 382  5.0 77.0 48.98 26.50 5.34 49.24 44.27 1.15 
ภาค 8 1,407  0.0 97.0 42.86 36.19 7.74 62.10 26.57 3.59 
ภาค 9 788  7.0 85.0 43.91 31.25 4.70 62.09 31.30 1.91 
ภาค 10 2,188  0.0 100.0 48.33 34.68 4.63 53.21 33.63 8.53 
ภาค 11 2,049  0.0 88.0 42.80 34.84 8.08 63.37 26.18 2.37 
ภาค 12 4,505  0.0 100.0 44.73 32.24 4.53 59.11 32.11 4.25 
ภาค 13 4,223  0.0 98.0 43.93 32.32 6.20 65.08 26.11 2.61 
ภาค 14 7,278  0.0 100.0 41.22 34.47 7.52 65.85 24.67 1.96 
ภาค 15 2,223  0.0 89.0 41.82 35.34 8.07 64.20 25.00 2.73 
ภาค 16 738  12.0 81.0 42.83 32.17 4.62 66.09 27.75 1.54 
ภาค 17 3,670  0.0 98.0 44.47 36.14 7.02 62.07 26.16 4.75 
ภาค 18 1,313  0.0 83.0 46.30 30.60 3.83 57.74 36.61 1.82 
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ 
 มาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 4   
 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 
 

 
 

จากตารางที ่5 และแผนภูมิที่ 6 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมทั งประเทศ
ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 34.07  และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ เขตศึกษาธิการภาค 5 (49.92) เขตศึกษาธิการภาค 7 (48.98) และเขตศึกษาธิการภาค 10 (48.33) 
ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 14 (41.22) เขต
ศึกษาธิการภาค 3 (41.26) และเขตศึกษาธิการภาค 15 (41.82) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การ
กระจาย พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่มีร้อยละการกระจายสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 8 (36.19) 
เขตศึกษาธิการภาค 17 (36.14) และเขตศึกษาธิการภาค 4 (35.75) ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละต่ าสุด 3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 7 (26.50) เขตศึกษาธิการภาค 18 (30.60) และเขต
ศึกษาธิการภาค 5 (31.17) ตามล าดับ 

และเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ     
สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 11 (8.08) เขตศึกษาธิการภาค 15 (8.07) และเขตศึกษาธิการภาค 8 
(7.74) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 5 (2.52) เขตศึกษาธิการภาค 18 
(3.83) และ เขตศึกษาธิการภาค 6 (3.85) ตามล าดับ 

ระดับพอใช้ พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้สูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 3 (70.95) เขตศึกษาธิการภาค 16 (66.09) และเขตศึกษาธิการภาค 14 
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(65.85) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (49.24) เขตศึกษาธิการภาค 5 
(49.31) และ เขตศึกษาธิการภาค 6 (52.22) ตามล าดับ 

ระดับดี พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (44.27) เขตศึกษาธิการภาค 5 (41.01) และเขตศึกษาธิการภาค 6 (38.04) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 3 (22.97) เขตศึกษาธิการภาค 14 (24.67) 
และเขตศึกษาธิการภาค 15 (25.00) ตามล าดับ 

ระดับดีมาก พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 10 (8.53) เขตศึกษาธิการภาค 5 (7.16) และเขตศึกษาธิการภาค 6 (5.89) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 3 (0.67) เขตศึกษาธิการภาค 7 (1.15) 
และ เขตศึกษาธิการภาค 16 (1.54) ตามล าดับ  

 
2.5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศจ าแนกตามสาระและมาตรฐาน 
แสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน 

 
 
 
 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 39,548 100 44.12 15.03 44.12 34.07 
สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

39,548 26 11.92 5.10 45.85 42.79 

มฐ ว 1.1 39,548 26 11.92 5.10 45.85 42.79 
สาระท่ี 5  พลังงาน 39,548 39 18.17 6.81 46.59 37.48 
มฐ ว 5.1 39,548 39 18.17 6.81 46.59 37.48 
สาระท่ี   6  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

39,548 22 9.32 4.30 42.36 46.14 

มฐ ว 6.1 39,548 22 9.32 4.30 42.36 46.14 
สาระท่ี   7  ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 39,548 13 5.07 2.84 39.00 56.02 
มฐ ว 7.1 39,548 13 5.07 2.84 39.00 56.02 
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แผนภูมิที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนก  
                 ตามสาระและมาตรฐาน 
 

            

จากตารางที่  6 และแผนภูมิที่  7  พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่  4 โดยภาพรวม
ระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 
34.07 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระพบว่า สาระที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือร้อยละ 46.59 
รองลงมา คือสาระที่ 1 (45.85) สาระที่ 6 (42.36) และสาระที่ 7 (39.00) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของแต่ละสาระพบว่าสาระที่ 5 มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 37.48 ถัดมาคือ สาระที่ 1 (42.79) สาระที่ 6 (46.14) และสาระท่ี 7 (56.02) ตามล าดับ 

จากข้อมูลพบว่า สาระที่ 5 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (46.59) และมีการ
กระจายของคะแนนน้อยที่สุด (37.48) แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 
5 ได้คะแนนดีกว่าสาระท่ี 1, 6 และ 7 และคะแนนมีการเกาะกลุ่ม 

แต่สาระที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (39.00) และมีร้อยละการกระจายของคะแนนมากท่ีสุด 
(56.02) แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 7 ได้คะแนนน้อยที่สุด และ
คะแนนไม่เกาะกลุ่ม 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) 

 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 32,744  100 44.12 14.71 44.12 34.07 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

32,744 26 11.72 5.05 45.08 43.09 

มฐ ว 1.1 32,744  26 11.72 5.05 45.08 43.09 
สาระท่ี   5  พลังงาน 32,744  39 17.81 6.66 45.67 37.39 
มฐ ว 5.1 32,744  39 17.81 6.66 45.67 37.39 
สาระท่ี   6  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

32,744 22 9.18 4.27 41.73 46.51 

มฐ ว 6.1 32,744  22 9.18 4.27 41.73 46.51 
สาระท่ี   7  ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 32,744  13 4.99 2.79 38.38 55.91 
มฐ ว 7.1 32,744  13 4.99 2.79 38.38 55.91 
 
แผนภูมิที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) 

 

              

จากตารางที่ 7 และแผนภูมิที่ 8  พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในภาพรวมระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
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44.12 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 34.07 ซึ่งเป็นค่าเดียวกันกับผลประเมินภาพรวมทั งประเทศที่
รวมสังกัดอ่ืนด้วย  

และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระของผลประเมินนักเรียนของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน พบว่า สาระที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือร้อยละ 45.67 รองลงมาคือสาระที่ 1 (45.08) 
สาระที่ 6 (41.73) และสาระที่ 7 (38.38) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของ    
แต่ละสาระพบว่า สาระที่ 5 มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อยที่สุดคือร้อยละ 37.39 ถัดมาคือสาระที่ 1 
(43.09) สาระที่ 6 (46.51) และสาระท่ี 7 (55.91) ตามล าดับ 

จากข้อมูลพบว่า สาระที่ 5 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (45.67) และมีการ
กระจายของคะแนนน้อยที่สุด (37.39) แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 
5 ได้คะแนนดีกว่าสาระท่ี 1, 6 และ 7 และคะแนนมีการเกาะกลุ่ม 

แต่สาระที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (38.38) และมีร้อยละการกระจายของคะแนนมากท่ีสุด  
(55.91) แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 7 ได้คะแนนน้อยที่สุด และ
คะแนนไม่เกาะกลุ่ม 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จะน าเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยจ าแนกตามสังกัด          
ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค เขตศึกษาธิการภาค และสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี  
3.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ าแนกตามสังกัด แสดงได้ดังนี้ 
ตารางที่ 8  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  จ าแนกตามสังกัด 

สังกัด 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั งประเทศ 37,520 0.0 100.0 44.29 42.65 3.85 55.62 36.45 4.08 

สังกัด สพฐ. 30,698 0.0 100.0 46.21 31.18 4.12 57.36 35.07 3.45 
สังกัด อ่ืน ๆ  6,822 0.0 99.0 50.37 30.04 2.65 47.82 42.66 6.87 

 จากตารางที่ 8 พบว่านักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5  ในภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั ง
ฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.29 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 42.65 และเมื่อพิจารณาตามสังกัด 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ (50.37) และต่ าสุดคือโรงเรียนสังกัด สพฐ. (46.21) 

3.  ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุด คือโรงเรียนสังกัด สพฐ. (31.18) และต่ าสุดคือโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ 
(30.04) 
 

แผนภูมิที่ 9  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามสังกัด 

           

 
 

จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 9 พบว่า โรงเรียนสังกัด สพฐ. จากนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5    
จ านวน 30,698 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 95.88 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่า
อยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ร้อยละ 57.36 
 โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ จากนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6,822 คน โดยนักเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 97.35 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ร้อยละ 
47.82 
แผนภูมิที่ 10  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      

แบ่งตามสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5   
จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ 

 
จากแผนภูมิที่ 10 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 

จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี  
ระดับปรับปรุง โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (4.12) 

มากกว่าระดับประเทศ (3.85)  
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ระดับพอใช้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (57.36) มากกว่า
ระดับประเทศ (55.62)  

ระดับดี  โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับดี  (44.66) มากกว่า
ระดับประเทศ (36.45)  

ระดับดีมาก โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก (6.87) มากกว่า
ระดับประเทศ (4.08)  

 
3.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 9  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้ง
ประเทศ 37,520 0.0 100.0 46.97 31.17 3.85 55.62 36.45 4.08 
ขนาดเล็ก 11,531 0.0 100.0 46.86 31.75 4.26 55.41 36.37 3.96 
ขนาดกลาง 22,825 0.0 100.0 46.89 30.84 3.71 56.03 36.24 4.02 
ขนาดใหญ่ 2,120 0.0 100.0 49.17 32.26 3.34 50.29 39.85 6.52 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,044 6.0 100.0 46.64 29.20 2.96 56.68 37.28 3.08 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั ง
ฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.97 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 31.17 และเมื่อพิจารณาตามขนาด
โรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (49.17) และต่ าสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ (46.64) ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (32.26) และต่ าสุดคือ 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (29.20)  
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แผนภูมิที่ 11  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  จ าแนกตามขนาด

ของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ  
 

   

 
 
จากแผนภูมิที่ 11 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

ตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง โรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (4.26) มากกว่า
ระดับประเทศ (3.85)  

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (56.68) มากกว่า
ระดับประเทศ (55.62) รองลงมา คือโรงเรียนขนาดกลาง (56.03)  

ระดับดี  โรงเรียนขนาดใหญ่  มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับดี  (39.85) มากกว่า
ระดับประเทศ (36.45) รองลงมา คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (37.28)  

ระดับดีมาก โรงเรียนขนาดใหญ่ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดี (6.52) มากกว่า
ระดับประเทศ (4.08)  
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3.3  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ าแนกตามภูมิภาค แสดงได้ดังนี้  
ตารางที่ 10  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  จ าแนกตามภูมิภาค 
 

ภาค 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้ง

ประเทศ 
37,520 0.0 100.0 46.97 31.17 3.85 55.62 36.45 4.08 

ภาคเหนือ 2,784 0.0 95.0 47.21 31.75 3.66 54.99 37.04 4.31 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
19,492 0.0 100.0 46.40 31.27 4.12 57.04 35.14 3.70 

ภาคตะวันตก 1,765 0.0 97.00 45.79 34.24 4.98 57.66 32.83 4.53 
ภาคกลาง 8,402 0.0 98.00 48.68 30.01 3.21 51.13 40.83 4.83 

ภาคตะวันออก 1,186 0.0 86.00 45.63 28.80 2.96 60.89 33.98 2.17 
ภาคใต้ 3,891 0.0 100.0 47.39 30.93 3.55 54.85 36.90 4.70 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมทั งประเทศ จากจ านวน

นักเรียน 37,520 คน ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.97 และมีสัมประสิทธิ์การกระจาย     
ร้อยละ 31.17 และมีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (55.62)  

และเมื่อพิจารณาในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ภาคกลาง 
(48.68) และต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (45.63) และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ร้อยละ
สูงสุด คือ ภาคตะวันตก (34.24) และต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (28.80)  
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แผนภูมิที่ 12  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5  จ าแนกตาม

ภูมิภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ 
 
  

 
 
จากแผนภูมิที่ 12 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

จ าแนกตามภูมิภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละของ
จ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง ภาคตะวันตก (4.98) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.12) มีร้อยละของจ านวน
นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากกว่าระดับประเทศ (3.85) และภาคตะวันตกมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่
ในระดับปรับปรุงมากท่ีสุด 

ระดับพอใช้ ภาคตะวันออก (60.89) ภาคตะวันตก (57.66) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (57.04)   
มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มากกว่าระดับประเทศ (55.62) และภาคตะวันออกมีร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากท่ีสุด 

ระดับดี ภาคกลาง (40.83) ภาคเหนือ (37.04) และภาคใต้ (36.90) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่
ในระดับดมีากกว่าระดับประเทศ (36.45) และภาคกลางมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด 

ระดับดีมาก ภาคกลาง (4.83) ภาคตะวันตก (4.53) ภาคใต้ (4.70) และภาคเหนือ (4.31) มีร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากกว่าระดับประเทศ (4.08) และภาคกลางมีร้อยละของจ านวน
นักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากที่สุด 
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3.4  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค แสดงได้ดังนี้  
ตารางที่ 11  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 
 

เขต
ศึกษาธิการ

ภาค 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
 

ปรับ 
ปรุง 

 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั ง
ประเทศ 

37,520 0.0 100.0 46.97 31.17 3.85 55.62 36.45 4.08 

ภาค 1 1,517 0.0 95.0 45.38 26.73 3.74 59.53 36.01 0.72 

ภาค 2 1,606 0.0 89.0 49.02 29.89 3.71 48.75 42.37 5.17 

ภาค 3 288 0.0 75.0 43.28 29.88 3.16 65.82 30.38 0.64 

ภาค 4 1,361 0.0 97.0 47.67 35.41 4.44 50.61 38.59 6.36 

ภาค 5 919 14.0 91.0 50.10 26.43 1.91 46.51 47.30 4.28 

ภาค 6 2,027 0.0 99.0 49.59 29.34 2.03 49.67 41.73 6.57 

ภาค 7 367 0.0 100.0 51.32 29.01 4.97 42.55 46.27 6.21 

ภาค 8 1,497 0.0 90.0 42.29 30.15 5.56 66.95 26.25 1.24 

ภาค 9 898 12.0 86.0 45.81 28.68 2.92 59.81 34.77 2.50 

ภาค 10 2,155 0.0 98.0 50.87 33.10 3.95 48.77 39.34 7.94 

ภาค 11 1,813 0.0 96.0 44.44 32.83 7.22 60.44 29.47 2.87 

ภาค 12 4,529 0.0 100.0 47.51 29.97 3.29 50.67 42.34 3.70 

ภาค 13 4,258 0.0 95.0 45.17 30.55 4.15 61.23 31.44 3.18 

ภาค 14 6,737 0.0 100.0 45.30 30.73 3.87 60.46 32.73 2.94 

ภาค 15 2,068 0.0 95.0 47.56 31.67 3.98 54.25 37.66 4.11 
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เขต

ศึกษาธิการ
ภาค 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาค 17 3,614 0.0 98.0 48.97 33.10 3.38 54.30 35.49 6.83 

ภาค 18 1,150 0.0 89.0 48.04 29.41 4.35 51.97 41.25 2.43 

 
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ 
 มาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นประถมศึกษาปีที่ 5   
 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 
 

 
 

จากตารางที่  11 และแผนภูมิที่  13 พบว่า นัก เรียนระดับชั นประถมศึกษาปี ที ่  5 โดย
ภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46 .97 และมีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละ 31 .17 และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขตศึกษาธิการ
ภาคที ่มีค ะแนน เฉลี ่ย ร้อยละสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  เขตศึกษาธิก ารภาค 7  (51 .32 )  เขต
ศึกษาธิการภาค 10 (50.87) และเขตศึกษาธิการภาค 5 (50.10) ตามล าดับ  ส่วนเขตที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย คือ เขตศึกษาธิการภาค 8 ( 42.29) เขตศึกษาธิการภาค 3 
(43.28) และเขตศึกษาธิการภาค 11 (44.44) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย
ร้อยละสูงสุด  3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 4 (35.41) เขตศึกษาธิการภาค 10 ( 33 .10) 
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และเขตศึกษาธิการภาค 17 (33.10) ตามล าดับ ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละต่ าสุด 3 
อันดับ คือเขตศึกษาธิการภาค 5 (26.43) เขตศึกษาธิการภาค 1 (26.73) และเขตศึกษาธิการ
ภาค 9 (28.68) ตามล าดับ  

และเมื่อ วิ เคราะห์ผลการประเมินนัก เรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยข้อสอบ
ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง จ า แ น ก ต า ม เข ต ศ ึก ษ า ธ ิก า ร ภ า ค  เมื ่อ พ ิจ า ร ณ า ต า ม ร ะด ับ คุณ ภ า พ แ ล ะ
เปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง  พบว่า  เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนัก เรียนอยู่ ในระดับ
ปรับปรุงสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 11 (7.22) เขตศึกษาธิการภาค 8 (5.56) 
และเขตศึกษาธิการภาค 7 (4.97) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 
5 (1.91) เขตศึกษาธิการภาค 6 (2.03) และ เขตศึกษาธิการภาค 16 (2.66) ตามล าดับ  

ระดับพอใช้  พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับพอใช้
สูงสุด  3 อันดับ  ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 8 (66.95) เขตศึกษาธิการภาค 3 (65.82 ) และ
เขตศึกษาธิการภาค 13 (61.23) ตามล าดับ และต่ าสุด  3 อันดับ ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 7 
(42.55) เขตศึกษาธิการภาค 5 (46.51) และ เขตศึกษาธิการภาค 10 (48.77) ตามล าดับ  

ระดับดี  พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับดีสูงสุด 3 
อัน ดับ  ได้แ ก่  เข ตศึกษ าธิก า รภ าค  5  (4 7 .30 )  เขตศึกษ าธิก า รภ าค  7  (46 .2 7 )  แล ะ เขต
ศึกษาธิการภาค 2  (42 .37 )  ต ามล าดับ  และต่ า สุด  3  อันดับ  ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค  8 
(26.25) เขตศึกษาธิการภาค 11 (29.47) และ เขตศึกษาธิการภาค 3 (30.38) ตามล าดับ  

ระดับดีมาก พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับดีมาก
สูงสุด  3 อันดับ  ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 10 (7 .94) เขตศึกษาธิการภาค 17 (6 .83 ) และ
เขตศึกษาธิการภาค 6 (6 .57)  ตามล าดับ  และต่ าสุด  3 อันดับ  ได้แก่  เขตศึกษาธิการภาค 3 
(0.64) เขตศึกษาธิการภาค 1 (0.72) และ เขตศึกษาธิการภาค 8 (1.24) ตามล าดับ   

 
3.5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยข้ อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการ

เ ร ีย น รู ้ว ิท ย า ศ า ส ต ร์ ชั ้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ีที ่  5  ป ีก า ร ศ ึก ษ า  2 5 6 0  ใ น ภ า พ ร ว ม
ระดับประเทศ จ าแนกตามสาระและมาตรฐาน  แสดงได้ดังนี้  

 

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 37,520 100 46.97 14.64 46.97 31.17 
สาระท่ี   1  ส่ิงมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

37,520 29 12.44 5.41 42.90 43.49 

มฐ ว 1.1 37,520 16 6.59 3.57 41.19 54.17 
มฐ ว 1.2 37,520 13 5.87 3.09 45.15 52.64 
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สาระท่ี  3  สารและสมบัติของสาร 37,520 13 7.16 3.08 55.08 43.02 
มฐ ว 3.1 37,520 13 7.16 3.08 55.08 43.02 
สาระที่  4  แรงและการเคลือ่นที่ 37,520 26 12.93 5.03 49.73 38.90 
มฐ ว 4.1 37,520 19 9.53 4.18 50.16 43.86 
มฐ ว 4.2 37,520 7 3.40 1.89 48.57 55.59 
สาระท่ี  5  พลังงาน 37,520 10 4.91 2.51 49.10 51.12 
มฐ ว 5.1 37,520 10 4.91 2.51 49.10 51.12 
สาระท่ี  6  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

37,520 15 6.41 3.31 42.73 51.64 

มฐ ว 6.1 37,520 15 6.41 3.31 42.73 51.64 
สาระท่ี  7  ดาราศาสตรแ์ละ
อวกาศ 

37,520 
7 3.52 1.91 50.29 

54.26 

มฐ ว 7.1 37,520 7 3.52 1.91 50.29 54.26 
 

แผนภูมิที่ 14  การ เปรียบ เทียบคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละแ ละสัมประสิทธิ์ ก ารกระจายร้อยละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม
ระดับประเทศ จ าแนกตามสาระและมาตรฐาน  

     

จากตารางที่  12 และแผนภูมิที่  14  พบว่า  นัก เรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่  5  ใน
ภ า พ ร ว ม ร ะ ด ับ ป ร ะ เท ศ  ผ ล สัม ฤ ท ธิ ์ร ว ม ทั  ง ฉ บ ับ ม ีค ะ แ น น เฉ ลี ่ย ร ้อ ย ล ะ  4 6 . 9 7  แ ล ะ มี
สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 31 .17 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระ พบว่า  สาระที่  3  มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (55 .08 )  รองลงมาคือสาระที่  7 (50.29) สาระที่  4 (49.73) สาระ
ที ่  5  ( 4 9 .1 0 )  ส า ระที ่  1  (4 2 .9 0 )  แล ะส าร ะที ่  6  ( 4 2 .7 3 )  ต ามล า ดับ  แล ะ เมื ่อพิจ า รณ า
สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของแต่ละสาระ พบว่า  สาระที่  4  มีสัมประสิทธิ์การกระจาย
ร้อยละน้อยที่สุดคือร้อยละ 38.90 ถัดมาคือสาระที่  3  (43.02) สาระที่  1 (43.49) สาระที่  5 
(51.12) สาระที่  6 (51.64) และสาระที่  7 (54.26) ตามล าดับ  
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จากข้อมูลพบว่าสาระที่  3 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (55.08) 
แสดงว่า นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ได้คะแนนดีกว่าสาระที่  1 4 5 6 
และ 7 และมีการกระจายของคะแนนเกาะกลุ่ม  

แต่สาระที่  6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด  (4 2.73) และมีการกระจายของคะแนน
มาก แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่  6 ได้คะแนนน้อย
ที่สุด และคะแนนไม่ เกาะกลุ่ม  
 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการ
เ รีย น รู ้ว ิท ย าศ าส ต ร์  ชั  น ป ร ะถ ม ศึก ษ าปีที ่  5  ป ีก า ร ศึก ษ า  2 56 0  ใน ภ าพ ร ว ม
ระดับประเทศ จ าแนกตามสาระและมาตรฐาน  ของโรง เรียน ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 30,698 100 46.21 14.41 46.21 31.18 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

30,698 29 12.26 5.32 42.28 43.39 

มฐ ว 1.1 30,698 16 6.48 3.53 40.50 54.48 
มฐ ว 1.2 30,698 13 5.80 3.04 44.62 52.41 
สาระท่ี   3  สารและสมบัติของสาร 30,698 13 7.03 3.08 54.08 43.81 
มฐ ว 3.1 30,698 13 7.03 3.08 54.08 43.81 
สาระท่ี   4  แรงและการเคลือ่นที่ 30,698 26 12.76 4.99 49.08 39.11 
มฐ ว 4.1 30,698 19 9.42 4.17 49.58 44.27 
มฐ ว 4.2 30,698 7 3.35 1.88 47.86 56.12 
สาระท่ี   5  พลังงาน 30,698 10 4.85 2.49 48.50 51.34 
มฐ ว 5.1 30,698 10 4.85 2.49 48.50 51.34 
สาระท่ี   6  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

30,698 15 6.29 3.28 41.93 52.15 

มฐ ว 6.1 30,698 15 6.29 3.28 41.93 52.15 
สาระท่ี   7  ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 30,698 7 3.48 1.90 49.71 54.60 
มฐ ว 7.1 30,698 7 3.48 1.90 49.71 54.60 
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แผนภูมิที่ 15  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนก
ตามสาระ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

 

 
 

จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 15  พบว่า นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในภาพรวมระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
46.21 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 31.18 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระพบว่า สาระที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือร้อยละ 54.08 รองลงมาคือสาระที่ 7 (49.71) สาระที่ 4 (49.03) สาระที่ 5 
(48.50) สาระที่ 1 (42.28) และสาระที่ 6 (41.93) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายร้อย
ละของแต่ละสาระพบว่า สาระที่ 4 มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อยที่สุดคือร้อยละ 39.11 ถัดมาคือ
สาระที่ 1 (43.38) สาระที่ 3 (43.81) สาระที่ 5 (51.34) สาระที่ 6 (52.15) และสาระท่ี 7 (54.60) ตามล าดับ  

จากข้อมูลพบว่าสาระที่ 3 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด แสดงว่า นักเรียนท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ได้คะแนนดีกว่าสาระท่ี 1 4 5 6 และ 7 แต่มีการกระจายของคะแนน
เกาะกลุ่ม  

แต่สาระที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดและมีการกระจายของคะแนนมาก แสดงว่านักเรียนท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระท่ี 6 ได้คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนไม่เกาะกลุ่ม 
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4. ผลการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 
ผลการประเมินระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะน าเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยจ าแนกตามสังกัด            
ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค เขตศึกษาธิการภาค และสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี  
 
4.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี จ าแนกตามสังกัด แสดงได้ดังนี้  
 

ตารางที่ 14  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้     
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามสังกัด 

 

สังกัด 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้งประเทศ 50,138  0.0 98.0 37.85 35.09 15.21 66.74 17.17 0.88 
สังกัด สพฐ. 47,264 0.0 98.0 37.73 34.77 15.13 67.08 17.05 0.74 
สังกัด อ่ืน ๆ  2,874 6.0 89.0 39.11 37.92 15.98 63.28 18.41 2.33 

   
จากตารางที่  14  พบว่า  นัก เรียนระดับชั น มัธยมศึกษาปีที่  1  ในภาพรวมทั งประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37 .85 และมีสัมประสิทธิ์ก ารกระจายร้อยละ 
35.09 และเมื่อพิจารณาตามสังกัด  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนสังกัด อื่น  ๆ 
(39.11) และต่ าสุดคือโรงเรียนสังกัดสพฐ. (37.73) ส่วนสัมป ระสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุด
คือโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (37.92) และต่ าสุดคือโรงเรียนสังกัดสพฐ. (34.77)  
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แผนภูมิที่ 16  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามสังกัด 
 

       
 

จากตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 16 พบว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 47,264 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 84.87 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
พบว่าอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ร้อยละ 67.08 
 โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ จากนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2,874 คน โดยนักเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 84.02 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ร้อยละ 63.28 
 
แผนภูมิที่ 17  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับ
คุณภาพ 
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จากแผนภูมิที่ 17 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี  

ระดับปรับปรุง โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (15.98) 
มากกว่าระดับประเทศ (15.12)  

ระดับพอใช้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (67.08) มากกว่า
ระดับประเทศ (66.74)  

ระดับดี  โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ  มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ ในระดับดี  (18.41) มากกว่า
ระดับประเทศ (17.17) 

ระดับดีมาก โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก (2.33) มากกว่า
ระดับประเทศ (0.88)  

 
4.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 15  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้งประเทศ 50,138  0.0 98.0 37.85 35.09 15.21 66.74 17.17 0.88 
ขนาดเล็ก 5,918 0.0 85.0 35.06 33.91 18.37 69.80 11.43 0.40 
ขนาดกลาง 34,333 0.0 89.0 35.76 33.70 17.42 70.31 11.70 0.57 
ขนาดใหญ่ 2,271 6.0 84.5 40.98 40.75 15.51 56.98 23.60 3.91 
ขนาดใหญ่พิเศษ 7,616 0.0 98.0 45.24 31.03 6.55 56.35 35.51 1.59 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์
รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.09  และเม่ือพิจารณาตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (45.24) และต่ าสุดคือโรงเรียน
ขนาดเล็ก (35.06) ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (40.75) และต่ าสุดคือ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (31.03)  
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แผนภูมิที่ 18   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ     

 

 
 
จากแผนภูมิที่ 18 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

ตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง โรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (18.37) 
รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลาง (17.42) และขนาดใหญ่ (15.51) และมากกว่าระดับประเทศ (15.12)  

ระดับพอใช้ โรงเรียนขนาดกลางมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (70.31) 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก (69.80) และมากกว่าระดับประเทศ (66.74)  

ระดับดี โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (35.35) 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (23.60) และมากกว่าระดับประเทศ (17.17)  

ระดับดีมาก โรงเรียนขนาดใหญ่มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากที่สุด (3.91) 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1.59) และมากกว่าระดับประเทศ (0.88)  
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4.3  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ าแนกตามภูมิภาค แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 16  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ าแนกตามภูมิภาค 
 

ภาค 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้งประเทศ 50,138  0.0 98.0 37.85 35.09 15.21 66.74 17.17 0.88 
ภาคเหนือ 1,404  0.0 65.5 33.76 32.29 18.28 74.33 7.39 0.00 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 15,516  0.0 98.0 37.22 35.01 15.68 68.10 15.24 0.98 
ภาคตะวันตก 7,494  9.0 79.0 36.90 30.89 14.61 71.38 13.89 0.12 
ภาคกลาง 17,191  0.0 97.0 38.47 38.29 17.03 61.72 19.82 1.43 
ภาคตะวันออก 2,193  14.0 83.5 37.64 34.09 15.01 67.39 16.74 0.86 
ภาคใต้ 6,340  0.0 84.5 39.25 32.08 11.93 67.45 20.39 0.23 

 
จากตารางที่  16 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากจ านวนนักเรียน 50,138 คน 

ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.09 และ
อยู่ในระดับพอใช้มากท่ีสุด (66.74)  

และเมื่อพิจารณาในแต่ละภูมิภาค พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือภาคใต้ (39.25) และต่ าสุดคือ
ภาคเหนือ (33.76) และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ร้อยละสูงสุดคือภาคกลาง (38.29)     
และต่ าสุดคือภาคตะวันตก (30.89)  
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แผนภูมิที่ 19 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามภูมิภาค 
เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
จากแผนภูมิที่ 19 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางแบ่งตามภูมิภาค ร้อยละของจ านวน

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี  
ระดับปรับปรุง ภาคเหนือมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (18.28) 

รองลงมาคือ ภาคกลาง (17.03) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.68) และมากกว่าระดับประเทศ (15.21)  
ระดับพอใช้ ภาคเหนือมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด  (74.33) รองลงมาคือ 

ภาคตะวันตก (71.38) ภาคใต้ (67.45) ภาคตะวันออก (67.39) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (68.10) และ
มากกว่าระดับประเทศ (66.74)  

ระดับดี ภาคใต้มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (20.39) รองลงมาคือ ภาคกลาง 
(19.82) และมากกว่าระดับประเทศ (17.17)  

ระดับดีมาก ภาคกลางมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากกว่าภาคอ่ืน ๆ  (1.43) 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.98) และมากกว่าระดับประเทศ (0.88) แต่โดยรวมแล้วทุกภาคมี
นักเรียนอยู่ในระดับดีมากน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 1 
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4.4  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเ รียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 17   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 
 

เขตศึกษาธิการ
ภาคท่ี 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั งประเทศ 50,138  0.0 98.0 37.85 35.09 15.21 66.74 17.17 0.88 
ภาค 1 4,544 2.0 97.0 38.93 37.09 12.02 64.33 21.73 1.92 
ภาค 2 1,447 14.0 81.0 35.29 35.96 22.19 60.93 16.56 0.32 
ภาค 3 1,509 14.0 78.5 35.31 33.50 19.75 67.36 12.58 0.31 
ภาค 4 1,870 11.5 61.5 34.42 30.33 20.03 69.22 10.75 0.00 
ภาค 5 11,428 0.0 71.0 32.44 32.71 24.35 70.24 5.41 0.00 
ภาค 6 3,254 0.0 81.5 37.26 33.12 13.63 66.98 19.03 0.36 
ภาค 7 546 0.0 70.0 35.91 28.93 12.04 80.29 7.67 0.00 
ภาค 8 2,540 0.0 84.5 39.77 31.25 10.68 66.28 22.87 0.17 
ภาค 9 977 14.0 83.5 41.71 31.98 7.85 67.07 23.26 1.82 
ภาค 10 1,876 9.5 89.0 36.51 35.00 16.27 69.63 12.91 1.19 
ภาค 11 960 0.0 59.0 31.58 32.68 23.67 71.60 4.73 0.00 
ภาค 12 3,780 0.0 87.0 39.33 34.78 12.86 64.55 21.29 1.30 
ภาค 13 2,074 0.0 84.0 34.54 35.09 20.41 67.10 11.35 1.14 
ภาค 14 6,826 0.0 98.0 37.28 33.91 14.63 69.27 15.25 0.85 
ภาค 15 1,198 0.0 65.5 34.41 33.65 17.28 74.50 8.22 0.00 
ภาค 16 156 13.0 54.5 33.51 26.68 17.20 77.42 5.38 0.00 
ภาค 17 3,345 3.5 89.0 43.62 36.29 11.15 56.22 30.13 2.50 
ภาค 18 1,808 0.0 80.0 33.94 35.83 21.87 65.60 12.40 0.13 
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แผนภูมิที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้ว ย ข้อ สอบมาตรฐ านกล าง  กลุ ่ม ส า ระการ เรียน รู ้ว ิท ย าศ าสตร์  ปีก ารศึกษ า 
2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค  

 

 
 

จากตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 20 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมทั ง
ประเทศผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.09 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ เขตศึกษาธิการภาค 17 (43.62) เขตศึกษาธิการภาค 9 (41.71) และเขตศึกษาธิการภาค 8 
(39.77) ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 11 (31.58) เขต
ศึกษาธิการภาค 5 (32.44) และเขตศึกษาธิการภาค 16 (33.51) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาคท่ี 1 (37.09) เขตศึกษาธิการภาค 17 (36.29) และเขต
ศึกษาธิการภาค 2 (35.96) ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละต่ าสุด 3 อันดับ คือ เขต
ศึกษาธิการภาค 16 (26.68) เขตศึกษาธิการภาค 7 (28.93) และเขตศึกษาธิการภาค 4 (30.33) ตามล าดับ 

และเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางจ าแนก
ตามเขตศึกษาธิการภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 5 (24.35) เขตศึกษาธิการภาค 11 (23.67) และเขตศึกษาธิการภาค 2 
(22.19) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 9 (7.85) เขตศึกษาธิการภาค 8 
(10.68) และ เขตศึกษาธิการภาค 17 (11.15) ตามล าดับ 
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ระดับพอใช้ พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้สูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (80.29) เขตศึกษาธิการภาค 16 (77.42) และเขตศึกษาธิการภาค 15 
(74.50) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 17 (56.22) เขตศึกษาธิการภาค 2 
(60.93) และ เขตศึกษาธิการภาค 1 (64.33) ตามล าดับ 

ระดับดี พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 17 (30.13) เขตศึกษาธิการภาค 9 (23.26) และเขตศึกษาธิการภาค 8 (22.87) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 11 (4.73) เขตศึกษาธิการภาค 16 (5.38) 
และ เขตศึกษาธิการภาค 5 (5.41) ตามล าดับ 

ระดับดีมาก พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากสูงสุด 3 อันดับ 
แรก ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 17 (2.50) เขตศึกษาธิการภาค 1 (1.92) และเขตศึกษาธิการภาค 9 (1.82) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 18 (0.13) เขตศึกษาธิการภาค 8 (0.17) 
และ เขตศึกษาธิการภาค 3 (0.31) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม มีเขตศึกษาธิการภาคที่ไม่มีจ านวนนักเรียนที่มี
คุณภาพในระดับดีมาก จ านวน 6 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 4,5,7,11,15 และ 16 
 

4.5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามสาระ
และมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 18  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม  

                 สาระและมาตรฐาน 
                     

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมท้ังฉบับ 50,138 100 37.85 13.28 37.85 35.09 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

50,138 28 11.74 4.90 41.93 41.74 

มฐ ว 1.1 50,138 28 11.74 4.90 41.93 41.74 
สาระท่ี   3  สารและสมบัติของสาร 50,138 29 9.69 4.79 33.41 49.43 
มฐ ว 3.1 50,138 14 4.55 3.43 32.50 75.38 
มฐ ว 3.2 50,138 15 5.13 2.41 34.20 46.98 
สาระท่ี   4  แรงและการเคลือ่นที่ 50,138 10 4.02 2.05 40.20 51.00 
มฐ ว 4.1 50,138 10 4.02 2.05 40.20 51.00 
สาระท่ี   5  พลังงาน 50,138 11 3.65 2.17 33.18 59.45 
มฐ ว 5.1 50,138 11 3.65 2.17 33.18 59.45 
สาระท่ี   6  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

50,138 22 8.90 4.07 40.45 45.73 

มฐ ว 6.1 50,138 22 8.90 4.07 40.45 45.73 
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แผนภูมิที่ 21 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระ 

 

จากตารางที่  18  และแผนภูมิที่  21   พบว่า  นัก เรียนระดับชั นมัธยมศึก ษาปีที ่  1  ใน
ภ า พ ร ว ม ร ะ ด ับ ป ร ะ เท ศ  ผ ล สัม ฤ ท ธิ ์ร ว ม ทั  ง ฉ บ ับ ม ีค ะ แ น น เฉ ลี ่ย ร ้อ ย ล ะ  3 7 . 8 5  แ ล ะ มี
สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35 .09  และ เมื่อพิจ ารณาในแต่ละสาระพบว่าสาระที่  1  มี
ค ะแนน เฉลี ่ย ร้อย ละสูงสุด  คือ ร้อ ยล ะ  41 .93  รองล งม าคือ ส า ระที ่  6  (40 .45 )  ส า ระที ่  4 
(40.20) สาระที่  3  (33.41) และสาระที่  5 (33.18) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์
การกระจายร้อยละของแต่ละสาระพบว่า  สาระที่  1  มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อย
ที่สุดคือร้อยละ 41 .74 ถัดมาคือสาระที่  6  (45 .73 ) สาระที่  3  (49 .43 )  สาระที่  4  (51 .00 ) 
และสาระที่  5 (59.45) ตามล าดับ  

จากข้อมูลพบว่าสาระที่  1 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (41.93) 
แล ะมีก า รก ร ะจ ายข อ งค ะแ น น ค่อ น ข้า งม าก  (4 1 . 7 4 )  แส ด งว่า นัก เ รีย น ท า แ บ บ ท ด ส อบ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่  1  ได้คะแนนดีกว่าสาระที่  3  4 5 และ 6  แต่คะแนนมี
การกระจายค่อนข้างมาก  

ส่วนสาระที่  5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (33.18) และมีการกระจายของคะแนน
มากที่สุด  (59 .45) แสดงว่านัก เรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่  5 
ได้คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนไม่ เกาะกลุ่ม  
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ตารางท่ี 19  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 47,264 100 37.85 14.41 37.85 35.09 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

47,264 28 11.74 4.88 41.93 41.57 

มฐ ว 1.1 47,264 28 11.74 4.88 41.93 41.57 
สาระท่ี   3  สารและสมบัติของสาร 47,264 29 9.60 4.72 33.10 49.17 
มฐ ว 3.1 47,264 14 4.54 3.43 32.43 75.55 
มฐ ว 3.2 47,264 15 5.06 2.35 33.73 46.44 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
สาระท่ี   4  แรงและการเคลือ่นที่ 47,264 10 4.01 2.03 40.10 50.62 
มฐ ว 4.1 47,264 10 4.01 2.03 40.10 50.62 
สาระท่ี   5  พลังงาน 47,264 11 3.63 2.16 33.00 59.50 
มฐ ว 5.1 47,264 11 3.63 2.16 33.00 59.50 
สาระท่ี   6  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

47,264 22 8.92 4.06 40.55 45.52 

มฐ ว 6.1 47,264 22 8.92 4.06 40.55 45.52 
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แผนภูมิที่ 22 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

 

 

จากตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 22  พบว่านักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในภาพรวมระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
37.85 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.09 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระพบว่า สาระที่ 1                  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือร้อยละ 41.93 รองลงมาคือสาระที่ 6 (40.55) สาระที่ 4 (40.10) สาระที่ 3 
(33.10) และสาระที่ 5 (33.00) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของแต่ละสาระ
พบว่าสาระที่ 1   มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อยกว่าสาระอ่ืน ๆ แต่ก็ค่อนข้างสูงคือร้อยละ 41.57              
ถัดมาคือสาระที่ 6 (45.52) สาระที่ 3 (49.17) สาระที่ 4 (50.62) และสาระท่ี 5 (59.50) ตามล าดับ  

จากข้อมูลพบว่าสาระที่ 1 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (41.93) และมีการ
กระจายของคะแนนน้อยกว่าสาระอ่ืน  แสดงว่านักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 
1 ได้คะแนนดีกว่าสาระท่ี 3 4 5 และ 6 แต่คะแนนมีการกระจาย 

ส่วนสาระที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (33.00) และมีการกระจายของคะแนนมากที่สุด 
แสดงว่า นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 5 ได้คะแนนน้อยที่สุด และคะแนน            
มีการกระจายมาก 
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ผลการประเมินระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะน าเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยจ าแนกตามสังกัด            
ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค เขตศึกษาธิการภาค และสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี  
 
5.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ าแนกตามสังกัด แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 20  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ าแนกตามสังกัด 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้งประเทศ 47,252  0.0 100.0 41.26 35.99 13.16 59.04 25.96 1.84 
สังกัด สพฐ. 43,758 0.0 100.0 41.18 36.11 13.36 59.02 25.76 1.86 
สังกัด อ่ืน ๆ  3,494 0.0 90.5 42.14 34.72 10.87 59.25 28.16 1.72 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์
รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.99 และเมื่อพิจารณาตาม
สังกัด พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ (42.14) สูงกว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ. (41.18)  
ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (36.11) มากกว่าโรงเรียนสังกัด อ่ืน ๆ (34.72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ผลการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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แผนภูมิที่ 23 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามสังกัด 
 

          
 

จากตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 23 พบว่า โรงเรียนสังกัด สพฐ. จากนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 43,758 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 86.64 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
พบว่ามีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คือร้อยละ 59.02 
 โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ จากนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3,494 คน โดยนักเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 89.13 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่ามีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คือร้อยละ 
59.25 
 
แผนภูมิที่ 24  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามสังกัด 
เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ     
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จากแผนภูมิที่ 24 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ าแนกตามสังกัด เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี  

ระดับปรับปรุง โรงเรียนสังกัดสพฐ. มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (13.36) 
มากกว่าสังกัดอ่ืน (10.87) และมากกว่าระดับประเทศ (13.16)  

ระดับพอใช้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ใกล้เคียงกัน  (59.25 และ 59.02)  

ระดับดี โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดี
ใกล้เคียงกัน (25.96 และ 28.16) 

ระดับดีมาก โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดี
มากใกล้เคียงกัน (1.84 และ 1.86)  
 
5.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แสดงได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 21 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ภาพรวมทั้งประเทศ 47,252  0.0 100.0 41.26 35.99 13.16 59.04 25.96 1.84 
ขนาดเล็ก 5,193 0.0 90.5 38.26 34.04 14.88 64.10 20.42 0.60 
ขนาดกลาง 32,729 0.0 100.0 39.09 34.69 14.56 63.88 20.69 0.87 
ขนาดใหญ่ 2,505 0.0 90.5 42.85 38.86 11.56 58.37 25.44 4.63 
ขนาดใหญ่พิเศษ 6,825 0.0 100.0 51.19 31.82 6.68 36.50 50.78 6.04 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมทั งประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั ง
ฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.99 และเมื่อพิจารณาตามขนาด
โรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (51.19) และต่ าสุดคือโรงเรียนขนาด
เล็ก (38.90) ส่วนสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (38.86) และต่ าสุดคือโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ (31.82)  
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แผนภูมิที่ 25  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

แบ่งตามขนาดโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 ชั น
มัธยมศึกษา      ปีที่ 2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ  

 

 
 
จากแผนภูมิที่ 25 ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ      
สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง โรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (14.88) 
และมากกว่าระดับประเทศ (13.16) รองลงมา คือโรงเรียนขนาดกลาง (14.56) 

ระดับพอใช้ โรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (64.10) และ
มากกว่าระดับประเทศ (59.04) รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลาง (63.88)  

ระดับดี โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (50.78)  และ
มากกว่าระดับประเทศ (25.96)  

ระดับดีมาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมากที่สุด (6.04) 
และมากกว่าระดับประเทศ (1.84) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (4.63)  
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5.3  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่ม สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ าแนกตามภูมิภาค แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 22  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามภูมิภาค 
 

ภาค 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั้งประเทศ 47,252  0.0 100.0 41.26 35.99 13.16 59.04 25.96 1.84 
ภาคเหนือ 1,249  0.0 76.0 39.07 32.45 13.96 62.01 23.86 0.17 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 15,952  0.0 100.0 39.89 37.13 15.27 59.99 23.14 1.60 
ภาคตะวันตก   6,719  0.0 85.0 40.08 30.74 10.31 67.27 22.16 0.26 
ภาคกลาง 15,895  0.0 95.0 42.63 36.73 12.13 57.23 27.68 2.96 
ภาคตะวันออก 1,365  8.5 86.5 42.95 32.90 10.16 59.62 28.02 2.20 
ภาคใต้ 6,072  4.0 97.5 44.00 32.57 9.08 56.16 32.91 1.85 

 

จากตารางที่ 22 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมระดับประเทศ จากจ านวน
นักเรียน 47,252 คน ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การกระจาย  
ร้อยละ 35.99 และมีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด (59.04)  

และเมื่อพิจารณาในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือภาคใต้ (44.00) 
และต่ าสุด คือภาคเหนือ (39.07) และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ร้อยละสูงสุดคือ                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (37.13) และต่ าสุด คือภาคตะวันตก (30.74)  
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แผนภูมิที่ 26   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตาม
ภูมิภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ   

 
จากแผนภูมิที่ 26  ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

จ าแนกตามภูมิภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ สรุปร้อยละของ
จ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.27) และภาคเหนือ (13.96) มีร้อยละของจ านวน
นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง มากกว่าระดับประเทศ (13.16)  

ระดับพอใช้ ภาคตะวันตกมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากท่ีสุด (67.27) รองลงมา 
ได้แก่ ภาคเหนือ (62.01) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (59.99) และภาคตะวันออก (59.62) และมากกว่า
ระดับประเทศ (59.04)  

ระดับดี ภาคใต้มีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (32.91) รองลงมา ได้แก่                
ภาคตะวันออก (28.02) และภาคกลาง (27.68) และมากกว่าระดับประเทศ (25.96)  

ระดับดีมาก ภาคกลางมีร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าภาคอ่ืน (2.96) 
รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก (2.20) และภาคใต้ (1.85) และมากกว่าระดับประเทศ (1.84)  
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5.4  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค แสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 23   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 

 

เขตศึกษาธิการ
ภาคท่ี 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาพรวมทั งประเทศ 47,252  0.0 100.0 41.26 35.99 13.16 59.04 25.96 1.84 
ภาค 1 4,181  0.0 89.0 48.29 35.60 6.61 38.86 47.28 7.25 
ภาค 2 1,316  14.5 72.0 40.53 29.95 9.75 66.85 23.40 0.00 
ภาค 3 573  14.5 80.5 45.33 36.91 11.21 54.21 28.04 6.54 
ภาค 4 901  15.5 79.0 39.69 31.82 11.43 65.71 22.08 0.78 
ภาค 5 11,750  0.0 95.0 37.71 36.91 18.01 65.04 14.94 2.01 
ภาค 6 3,156  4.0 75.5 38.23 31.89 12.71 67.30 19.75 0.24 
ภาค 7 666  14.0 68.0 42.44 25.82 5.08 68.47 26.45 0.00 
ภาค 8 2,250  10.0 97.5 46.73 32.04 7.37 47.40 42.10 3.13 
ภาค 9 880  8.5 86.5 42.83 29.63 9.65 61.78 28.19 0.38 
ภาค 10 3,827  0.0 100.0 40.44 36.23 15.39 58.82 25.01 0.78 
ภาค 11 724  0.0 85.0 43.11 38.58 12.75 61.10 23.30 2.85 
ภาค 12 3,005  0.0 93.0 41.69 37.23 12.35 57.12 26.76 3.77 
ภาค 13 2,228  0.0 89.0 38.00 34.34 15.06 64.80 19.71 0.43 
ภาค 14 6,168  0.0 100.0 39.10 36.45 16.89 60.71 20.96 1.44 
ภาค 15 949  0.0 76.0 37.33 33.40 15.87 65.22 18.70 0.21 
ภาค 16 245  12.5 70.0 44.64 28.43 7.81 46.88 45.31 0.00 
ภาค 17 3,011  2.0 90.5 43.70 32.43 7.89 60.44 29.84 1.83 
ภาค 18 1,422  0.0 73.5 35.08 33.18 19.86 68.97 11.17 0.00 
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แผนภูมิที่ 27 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ

มาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค 

 
จากตารางที่ 23 และแผนภูมิที่ 27 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมทั ง

ประเทศผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 35.99 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด                 
3 อันดับ คือ เขตศึกษาธิการภาค 1 (48.29) เขตศึกษาธิการภาค 8 (46.73) และเขตศึกษาธิการภาค 3 
(45.33) ตามล าดับ ส่วนเขตศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 3 อันดับ คือเขตศึกษาธิการภาค 
18 (35.08) เขตศึกษาธิการภาค 15 (37.33) และเขตศึกษาธิการภาค 5 (37.71) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 11 (38.58) เขตศึกษาธิการภาค 
12 (37.23) และเขตศึกษาธิการภาค 3 (36.91) ส่วนเขตที่มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละต่ าสุด  3 อันดับ 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (25.82) เขตศึกษาธิการภาค 16 (28.43) และเขตศึกษาธิการภาค 9 (29.63) 

และเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพและเปรียบเทียบกับภาพรวมทั งประเทศ  
สรุปร้อยละของจ านวนนักเรียนดังนี   

ระดับปรับปรุง พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง สู งสุด             
3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 18 (19.86) เขตศึกษาธิการภาค 5 (18.01) และเขตศึกษาธิการภาค 14 
(16.89) ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (5.08) เขตศึกษาธิการภาค 1 (6.61) 
และ เขตศึกษาธิการภาค 8 (7.37) ตามล าดับ 

ระดับพอใช้ พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้สูงสุด 3 อันดับ 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 18 (68.97) เขตศึกษาธิการภาค 7 (68.47) และเขตศึกษาธิการภาค 6 (67.30) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 1 (38.86) เขตศึกษาธิการภาค 16 (46.88) และ 
เขตศึกษาธิการภาค 8 (47.40) ตามล าดับ 
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ระดับดี พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
เขตศึกษาธิการภาค 1 (47.28) เขตศึกษาธิการภาค 16 (45.31) และเขตศึกษาธิการภาค 8 (42.10) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 18 (11.17) เขตศึกษาธิการภาค 5 (14.94) และ
เขตศึกษาธิการภาค 15 (18.70) ตามล าดับ 

ระดับดีมาก พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่ร้อยละของจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากสูงสุด 3 อันดับ 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 1 (7.25) เขตศึกษาธิการภาค 2 (6.54) และเขตศึกษาธิการภาค 12 (3.77) 
ตามล าดับ และต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 15 (0.21) เขตศึกษาธิการภาค 6 (0.24) และเขต
ศึกษาธิการภาค 9 (0.38) ตามล าดับ     อย่างไรก็ตาม มีเขตศึกษาธิการภาคท่ีไม่มีจ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ
ในระดับดีมาก จ านวน   4 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 2, 7, 16 และ 18 

  
5.5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามสาระ
และมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 24  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน 

 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 47,252 100 41.26 14.85 41.26 35.99 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

47,252 28 11.47 4.68 40.96 40.80 

มฐ ว 1.1 47,252 28 11.47 4.68 40.96 40.80 
สาระท่ี   3  สารและสมบัติของสาร 47,252 24 10.25 4.45 42.71 43.41 
มฐ ว 3.1 47,252 13 4.44 2.73 34.15 61.49 
มฐ ว 3.2 47,252 11 5.82 2.69 52.91 46.22 
สาระท่ี   4  แรงและการเคลือ่นที่ 47,252 11 4.89 2.88 44.45 58.90 
มฐ ว 4.1 47,252 11 4.89 2.88 44.45 58.90 
สาระท่ี   5  พลังงาน 47,252 17 7.26 3.35 42.71 46.14 
มฐ ว 5.1 47,252 17 7.26 3.35 42.71 46.14 
สาระท่ี   6  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

47,252 20 7.51 3.95 37.55 52.60 

มฐ ว 6.1 47,252 20 7.51 3.95 37.55 52.60 
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แผนภูมิที่ 28 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระ 

 

 

 
จากตารางที่  24 และแผนภูมิที่  28 พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในภาพรวม

ระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.26 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 
35.99 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระ พบว่า สาระที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือร้อยละ 44.45 
รองลงมาคือสาระที่ 3 และสาระที่ 5 (42.71) สาระที่ 1 (40.96) และสาระที่ 6 (37.55) ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของแต่ละสาระ พบว่าสาระที่ 1 มีสัมประสิทธิ์ การกระจายร้อยละ
น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 40.80 ถัดมาคือสาระที่ 3 (43.41) สาระที่ 5 (46.14) สาระที่ 6 (52.60) และสาระที่ 4 
(58.90) ตามล าดับ  

จ า ก ข้อ มูล พ บ ว่า  ส า ร ะที ่  4  เป ็น ส า ร ะที ่น ัก เ รีย น มีค ะแ น น เฉ ลี ่ย ร ้อ ย ล ะม าก ที ่ส ุด 
(44.45) แสดงว่า นัก เรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง วิทยาศาสตร์ได้คะแนนดีกว่าสาระที่  
1  3  5  และ 6   แต่ก็มีก ารกระจายของคะแนนมากที่สุด  (58 .90 ) แสดงว่านัก เรียนกลุ่ม เก่ง
สามารถท าข้อสอบฉบับนี ได้  แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนท าข้อสอบฉบับนี ไม่ ได้  
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ตารางที่ 25  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตาม
สาระและมาตรฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

 

สาระ/มาตรฐาน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

สัมประสิทธิ์
การกระจาย

ร้อยละ 
คะแนนรวมทั้งฉบับ 43,758 100 41.18 14.87 41.18 36.11 
สาระท่ี   1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

43,758 28 11.42 4.66 40.79 40.81 

มฐ ว 1.1 43,758 28 11.42 4.66 40.79 40.81 
สาระท่ี   3  สารและสมบัติของสาร 43,758 24 10.24 4.45 42.67 43.46 
มฐ ว 3.1 43,758 13 4.41 2.71 33.92 61.45 
มฐ ว 3.2 43,758 11 5.83 2.70 53.00 46.31 
สาระท่ี   4  แรงและการเคลือ่นที่ 43,758 11 4.90 2.89 44.55 58.98 
มฐ ว 4.1 43,758 11 4.90 2.89 44.55 58.98 
สาระท่ี   5  พลังงาน 43,758 17 7.25 3.35 42.65 46.21 
มฐ ว 5.1 43,758 17 7.25 3.35 42.65 46.21 
สาระท่ี   6  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

43,758 20 7.51 3.96 37.55 52.73 

มฐ ว 6.1 43,758 20 7.51 3.96 37.55 52.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 
แผนภูมิที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละและสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมระดับประเทศ 
จ าแนกตามสาระ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

 

 

 
จากตารางที่ 25 และแผนภูมิที่ 29  พบว่า นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในภาพรวมระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวมทั งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
41.18 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 36.11 และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาระ พบว่าสาระที่ 4 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือร้อยละ 44.55 รองลงมาคือสาระที่ 3 (42.67) สาระที่ 5 (42.65) สาระที่ 1 
(40.79) และสาระที่ 6 (37.55) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละของแต่ละสาระ  
พบว่าสาระที่ 1 มีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 40.81 ถัดมาคือสาระที่ 3 (43.46) 
สาระที่ 5 (46.21) สาระที่ 6 (52.73) และสาระท่ี 4 (58.98) ตามล าดับ  

จากข้อมูลพบว่า สาระที่ 4 เป็นสาระที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (44.55) แสดงว่า 
นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ได้คะแนนดีกว่าสาระที่ 1 3 5 และ 6 แต่ก็มีการกระจาย
ของคะแนนมากที่สุด (58.98) แสดงว่านักเรียนกลุ่มเก่งสามารถท าข้อสอบฉบับนี ได้ แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนท า
ข้อสอบฉบับนี ไม่ได ้
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 บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ           
1)  ศ ึกษาผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั  นพื  นฐานของนักเร ียนชั  นประถมศึกษาปีที ่ 4, 5 และชั  น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
ภาพรวมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และเขตศึกษาธิการภาค และ 2) เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เขตพื นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ .)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ประมวล สรุปและประเมินผล คือน ักเรียนระดับชั  นประถมศึกษาปีที ่ 4, 5 และระดับชั  น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อาศัยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยส านักงานเขตพื นที่
การศึกษา เครื่องมือที ่ใช้ในการประเมิน คือ แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ที ่ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานพัฒนาขึ น ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี   

     
1. สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐาน ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ใน
ภาพรวมระดับประเทศ ดังนี  

1.1 ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ  
   1.1.1 ผลการประเมินของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนจ านวน 39,548 คน พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั งประเทศ คือ 44.12 เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงร้อยละ 6.09 (คิดเป็นจ านวนนักเรียนประมาณ 2,408 คน) แต่ก็มีนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมาก  
ร้อยละ 32.85 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้  (ร้อยละ 61.06)  

   1.1.2 ผลการประเมินของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนักเรียนจ านวน 37,520 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั งประเทศ คือ 46.97 เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงร้อยละ 3.85 และมีนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมากร้อยละ 40.53 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อย
ละ 55.62) 

   1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนักเรียนจ านวน 50,138 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั งประเทศ คือ 37.85 เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงร้อยละ 15.21 (คิดเป็นจ านวนนักเรียนประมาณ 7,600 คน) และมีนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมาก
เพียงร้อยละ 18.05 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้  (ร้อยละ 66.74)  

   1.1.4 ผลการประเมินของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนักเรียนจ านวน 47,252 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั งประเทศ คือ 41.26 เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงร้อยละ 13.16 (คิดเป็นจ านวนนักเรียนประมาณ 6,200 คน) มีนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมากร้อย
ละ 27.80 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 59.04)   
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 สรุปได้ว่า ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศของนักเรียนทั งระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 
และ  ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ที่มีการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
ปีการศึกษา 2560 มีลักษณะเหมือนกันคือ คะแนนเฉลี่ยรวมยังไม่ถึงร้อยละ 50 (37.85 – 46.97) ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.85) และเมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ของทุกระดับชั นอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 55.62 – 66.74) มีนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อยู่ในระดับดีขึ นไปน้อยที่สุด (18.05) และอยู่ในระดับปรับปรุงค่อนข้างมาก (15.21) 
    

1.2  ผลการประเมินแต่ละระดับชั้นจ าแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ภูมิภาค เขตศึกษาธิการ
ภาค และจ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

 
     1.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
 
  1) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.30 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
47.73 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมี
นักเรียนระดับปรับปรุงร้อยละ 6.56 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละ 4.00 แต่ทั งสองสังกัดมีนักเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับดีมากจ านวนน้อยมาก คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีร้อยละ 3.00 สังกัดอ่ืน 
ๆ มีร้อยละ 6.47  
  2) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่  4 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือ 45.38 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีคะแนน
เฉลี่ย   ร้อยละใกล้เคียงกันคือ 44.81 และ 44.27 โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดคือ 43.60 
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่ใน
ระดับปรับปรุงใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 6  (ร้อยละ 6.67, 6.19 และ 5.91 ตามล าดับ) โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.90) และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับดีขึ นไป โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนมากที่สุดคือร้อยละ 38.96 ซึ่งมากกว่า
โรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 32.00 , 32.98 และ 
33.67 ตามล าดับ 
  3) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ภาคใต้และภาค
กลางมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (46.32 และ 46.04) ภาคตะวันตกมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดคือ       
ร้อยละ 39.49 ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียง
กัน (42.27, 43.61 และ 43.38) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า ภาค
ตะวันตกมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (ร้อยละ 9.34) และมีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด    
(ร้อยละ 70.47) รองลงมา คือภาคเหนือ มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (ร้อยละ 7.28) และมีนักเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้ (ร้อยละ 64.63)  ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงใกล้เคียงกัน (4.92 และ 
5.26) และมีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปใกล้เคียงกัน (38.23 และ 39.41)  
                     4) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขต
ศึกษาธิการภาคท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45 ขึ นไป มี 6 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 2, 5, 6, 7, 10 
และ 18 โดยที่เขตศึกษาธิการภาค 5, 6, 7 และ 10 มีคะแนนเฉลี่ยเกาะกลุ่มกัน (49.92, 47.72, 48.98 และ 
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48.33) เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า มีเขตศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 4 อยู่ 3 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 5, 6 และ 18  และมีเขตศึกษาธิการภาคที่มี
นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 8 อยู่ 2 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 11 และ 15 ส่วนเขต
ศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากกว่าร้อยละ 40  มี 4 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 5, 6, 
7 และ 10  
  5) ผลการประเมินภาพรวมชั นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้สาระที่ 1, 5, 6 และ 7 ของนักเรียนในภาพรวมทุกสังกัด พบว่า สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (39.00) และคะแนนของนักเรียนมีการกระจายมาก (สัมประสิทธิ์
การกระจายร้อยละ 56.02) ส่วนสาระที่ 1, 5 และ 6 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือ 45.85, 
46.59 และ 42.36 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละค่อนข้างสูงเช่นกัน (42.79, 37.48 และ 46.14) และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า ผลการประเมินมีความ
สอดคล้องกับภาพรวมทั งประเทศ และสาระที่นักเรียนท าคะแนนได้ดี คือ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต และสาระที่ 5 พลังงาน  
 สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละดีกว่าขนาดอ่ืน ๆ มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด และมีนักเรียนระดับดีขึ นไปมากที่สุด 
ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีผลประเมินใกล้เคียงกัน ผลประเมินของภาคกลางและภาคใต้อยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันตกอยู่ในเกณฑ์ต้องเร่งพัฒนา เขตศึกษาธิการภาค 5, 6, 7 และ 10 มี
ผลประเมินสูงกว่าเขตอ่ืน ๆ เขตศึกษาธิการภาค 11 และ 15 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงค่อนข้างมาก 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นสาระท่ีนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

1.2.2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

                    1) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.21 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50.37 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมี
นักเรียนระดับปรับปรุงร้อยละ 4.12 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละ 2.65 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐานมีนักเรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ นไปร้อยละ 38.32  ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีนักเรียนที่มีคุณภาพระดับดี
ขึ นไปร้อยละ 49.53 
  2) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่  5 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือ 49.17  โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกันมาก (46.86, 46.89 และ 46.64) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับ
คุณภาพ พบว่า โรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงใกล้เคียงกันคือประมาณ   ร้อยละ 3-4  (4.26, 3.71, 3.34 และ 2.96 ตามล าดับ) โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไป 
พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีร้อยละของจ านวนนักเรียนมากที่สุดคือร้อยละ 46.37 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ  ร้อยละ 40.33, 40.26 และ 40.36 ตามล าดับ 
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  3) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า แต่ละภาคมีช่วง
คะแนนเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก (อยู่ในช่วงคะแนน 45.63 - 48.68) โดยที่ภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละสูงสุด และภาคใต้รองลงมา ภาคตะวันออกมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยทีสุ่ดคือ ร้อยละ 45.63 อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า ภาคตะวันตกมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด 
(ร้อยละ 4.98) และภาคตะวันออกมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (2.96) และเมื่อพิจารณานักเรียนที่
อยู่ในระดับดีขึ นไปพบว่า ภาคกลางมีนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไปมากที่สุดคือ ร้อยละ 45.66 รองลงมาคือ 
ภาคใต้ (41.60) และภาคเหนือ (41.35) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 
นักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไปใกล้เคียงกัน (38.84, 37.36 และ 36.15 ตามล าดับ) 
                     4) จากผลการประเมินชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขต
ศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45 ขึ นไป ยกเว้นเขตศึกษาธิการภาคท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 45 ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 3, 8 และ 11 ส่วนเขตศึกษาธิการภาค 5, 8 และ 10 มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 (50.10, 51.32 และ 50.87) เขตศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(42.29) คือ เขตศึกษาธิการภาค 8 เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า เขตศึกษาธิการ
ภาคส่วนใหญ่มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 4 (11 เขต) เขตศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ใน
ระดับปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 4 ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 4, 7, 8, 11, 13 และ 18  โดยที่เขตศึกษาธิการ
ภาค 11 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (ร้อยละ 7.22) เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดี
ขึ นไป พบว่า เขตศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากกว่าร้อยละ 50  มี 2 เขต ได้แก่ เขต
ศึกษาธิการภาค 5 และเขตศึกษาธิการภาค 7  
  5) ผลการประเมินภาพรวมชั นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้สาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 พบว่า สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และ
อวกาศ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 (55.08 และ 50.29) อย่างไรก็ตาม สัมประสิทธิ์การกระจาย
ค่อนข้างสูง (43.02 และ 54.26) ส่วนสาระที่  1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต และสาระที่  6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือ 42.90 และ 42.73  สาระ
ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือ 49.73 
และ 49.10  สัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนนทุกสาระค่อนข้างสูง ยกเว้นสาระที่ 4 มีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละต่ ากว่าสาระอ่ืน (38.90) เมื่อพิจารณาผลประเมินเฉพาะนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า ไม่แตกต่างจากผลประเมินภาพรวม 
 สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 แม้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 แต่ดีกว่าชั นอื่น ๆ มีนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ นไปค่อนข้างสูง (ร้อยละ 40-50) โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดและมีนักเรียนอยู่
ในระดับดีขึ นไปมากที่สุด โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลประเมินใกล้เคียง
กัน เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค ทุกภาคมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่ภาคตะวันตกมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงมากที่สุด ภาคกลางและภาคใต้มีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากที่สุด เขตศึกษาธิการภาค 5, 8 และ 
10 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 เขตศึกษาธิการภาค 11 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงจ านวนมาก 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต และสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็น 2 สาระที่
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันและน้อยที่สุด 
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1.2.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

1) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.77 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
37.92 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมี
นักเรียนระดับปรับปรุงร้อยละ 15.13 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละ 15.98 แต่ทั งสองสังกัดมีนักเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับดีมากจ านวนน้อยมาก คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีร้อยละ 0.74 สังกัดอ่ืน 
ๆ มี  ร้อยละ 2.33 ทั งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและสังกัดอ่ืน ๆ มีนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับดีขึ นไปประมาณ  ร้อยละ 20  
  2) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือ 45.24 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ คือร้อยละ 40.75 
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกันคือ 33.91 และ 33.70 เมื่อพิจารณาตาม
กลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่ใน
ระดับปรับปรุงใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 15.51, 17.42 และ 18.37 ตามล าดับ โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.55) และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดี
ขึ นไป โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีร้อยละของจ านวนนักเรียนมากท่ีสุดคือร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ (27.51)  ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไป
ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 11.83 และ 12.27 ตามล าดับ 
  3) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ภาคใต้มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละสูงสุด (39.25) รองลงมาคือภาคกลาง (38.47) ภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดคือ 
ร้อยละ 33.76 ส่วนภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน (37.64, 37.22 และ 
36.90) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า ภาคเหนือมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงมากที่สุด (ร้อยละ 18.28) ใกล้เคียงกับภาคกลาง คือ ร้อยละ 17.03 และภาคเหนือยังมีนักเรียนอยู่
ในระดับพอใช้มากที่ สุด (ร้อยละ 74.33) รองลงมา คือภาคตะวันตก (ร้ อยละ 71.38)  ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ใกล้เคียงกัน (68.10, 67.39 และ 
67.45) และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไป ภาคเหนือมีน้อยที่สุด (7.39) ภาคใต้มีมากที่สุด 
(20.62)  
                     4) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค พบว่า ไม่มีเขต
ศึกษาธิการภาคใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45 ขึ นไป แต่มี 2 เขต ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 40 
ขึ นไป  ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 9 และ 17 (41.71 และ 43.62) โดยที่เขตศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มี
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 32 - 39) เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า เขตศึกษาธิการ
ภาคส่วนใหญ่มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 10 เขตศึกษาธิการภาค 9 มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงน้อยที่สุด (7.85) รองลงมา ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 8 และ 17 (10.68 และ 11.15)  เขต
ศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 7 (80.29) เมื่อพิจารณา
จ านวนนักเรียนในระดับดีขึ นไป  พบว่า เขตศึกษาธิการภาคท่ีมีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากกว่าร้อยละ 20  
มี 5 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 2, 9, 10, 13 และ 18 (23.65, 23.04, 25.08, 22.59 และ 32.63) เขต
ศึกษาธิการภาคที่มีจ านวนนักเรียนในระดับดีขึ นไปน้อยมาก มี 4 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 6 , 8, 12 
และ 17 (5.41, 7.67, 4.73 และ 5.38) 
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  5) ผลการประเมินภาพรวมชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 พบว่า สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สาระที่ 4 แรงและการ
เคลื่อนที่ และสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน 
(41.93, 40.20 และ 40.45) และคะแนนของนักเรียนมีการกระจายมาก (สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 40 
- 50) ส่วน   สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และสาระที่ 5 พลังงาน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ใกล้เคียงกันเช่นกัน คือ ร้อยละ 33.41 และ 33.18 และมีสัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละค่อนข้างสูงเช่นกัน 
โดยเฉพาะสาระที่ 5 มีสัมประสิทธิ์การกระจายถึงร้อยละ  59.45 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลการประเมินภาพรวม   
 สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 40 และต่ ากว่าชั นอ่ืน ๆ  และมีนักเรียน
อยู่ในระดับปรับปรุงจ านวนมาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดและมีนักเรียนอยู่ใน
ระดับปรับปรุงน้อยที่สุด โรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากพอ ๆ กัน 
(ร้อยละ 15-18) ผลประเมินของภาคกลางและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนภาคเหนือมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงมากที่สุดและอยู่ในระดับดีขึ นไปน้อยที่สุด  เขตศึกษาธิการภาค 9 และ 17 มีผลประเมินสูงกว่าเขต
อ่ืน ๆ และมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อย สาระที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สาระที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร และสาระท่ี 5 พลังงาน  
   
 1.2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

1) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.18  ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
42.14 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมี
นักเรียนระดับปรับปรุงร้อยละ 13.36 ส่วนสังกัดอ่ืน ๆ มีร้อยละ 10.87 แต่ทั งสองสังกัดมีนักเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับดีมากจ านวนน้อยมาก คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีร้อยละ 1.86 สังกัดอ่ืน 
ๆ มีร้อยละ 1.72 ทั งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและสังกัดอ่ืน ๆ มีนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับดีขึ นไปประมาณ ร้อยละ 25-28  
  2) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยร้อยละเรียงลดหลั่นกันตามขนาดของโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด (51.19)  รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (42.85) โรงเรียนขนาดกลาง (39.09) และโรงเรียนขนาด
เล็กมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด (38.26) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงใกล้เคียงกัน (14.88 และ 14.56) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี
นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.68) และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไป 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีร้อยละของจ านวนนักเรียนมากท่ีสุดคือร้อยละ 56.82 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาด
ใหญ่ (30.67) ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไปใกล้เคียงกัน 
(21.02 และ 21.56) 
  3) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ภาคใต้มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละสูงสุด (44.00) ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน 
(39.07  และ 39.89) เช่นเดียวกับภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
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ใกล้เคียงกัน (40.08, 42.63 และ 42.95) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า มีความ
สอดคล้องกัน คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมาก (ร้อยละ 13.96 
และ 15.27) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด และภาคใต้มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด 
(9.08) และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ นไป พบว่าภาคใต้มีจ านวนมากที่สุด (34.76) ภาค
กลางและภาคตะวันออกใกล้เคียงกัน (30.64 , 30.22) และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันตก มีจ านวนใกล้เคียงกันเช่นเดียวกัน (24.03 , 24.74 และ 22.42) โดยที่ภาคตะวันตกมีจ านวนน้อย
ที่สุด                  
                     4) จากผลการประเมินชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขต
ศึกษาธิการภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45 ขึ นไป มี 3 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 1 , 3 และ 8 
โดยที่เขตศึกษาธิการภาค 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (48.29) เขตศึกษาธิการภาค 8 และ 3 รองลงมา
ตามล าดับ (46.73 และ 45.33)  เขตศึกษาธิการภาค 18 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (35.08) เมื่อ
พิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มระดับคุณภาพ พบว่า มีเขตศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงไม่
เกินร้อยละ 10 อยู่ 7 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 1, 2, 7, 8, 9, 16 และ 17 และมีเขตศึกษาธิการภาคท่ีมี
นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 15 ขึ นไป มีอยู่ 8 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 5, 10, 13, 14, 
15 และ 18 เมื่อพิจารณาเขตศึกษาธิการภาคที่มีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากกว่าร้อยละ 45 มี 3 เขต 
ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 1, 8 และ 16 โดยที่เขตศึกษาธิการภาค 1 มีจ านวนมากที่สุดและเกินร้อยละ 50 
(54.53) ส่วนเขตศึกษาธิการภาค 18 มีจ านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปน้อยที่สุด (11.17) และมีเขต
ศึกษาธิการภาคท่ีไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับดีมากเลย มี 4 เขต ได้แก่ เขตศึกษาธิการภาค 2, 7, 16 และ 18 
  5) ผลการประเมินภาพรวมชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 พบว่า สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด 
(44.45) และคะแนนของนักเรียนมีการกระจายมาก (สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ 58.90) ส่วนสาระที่ 1, 
3 และ 5 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือ 40.96 , 42.71 และ 42.71 และมีสัมประสิทธิ์การ
กระจายร้อยละค่อนข้างสูงเช่นกัน (40.80, 43.41 และ 46.14) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (37.55)  เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลการประเมินภาพรวม   
 สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 แต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนน
เฉลี่ยเกินร้อยละ 50 (51.19) มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (6.68) และมีนักเรียนระดับดีขึ นไปมาก
ที่สุด (56.82) ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีผลประเมินใกล้เคียงกัน แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด (15.00) และมีนักเรียนระดับดีขึ นไปน้อย (21.00) 
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด และมี
นักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากที่สุด  ในทางกลับกัน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ า มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมาก และมีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปน้อย เขตศึกษาธิการภาค 1 , 8 และ 
3 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45 และสูงกว่าเขตอ่ืน ๆ โดยที่เขตศึกษาธิการภาค 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด (48.29) มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด (6.61) และมีนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปมากที่สุด 
(54.53) เขตศึกษาธิการภาค 18 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด และพบว่า 
เขตศึกษาธิการภาค 2, 7, 16 และ 18 ไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับดีมากเลย ส่วนสาระที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด และคะแนนมีการกระจายมาก คือ สาระที่ 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
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2. อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาผลการประเมินครั งนี  พบว่าลักษณะของผลการประเมินทั ง 4 ระดับชั น มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 50 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง
ค่อนข้างมาก นักเรียนระดับดีขึ นไปค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ 
ได้แก่ ผลประเมิน NT และ O-NET ทั งนี เพราะแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินมีกระบวนการสร้างข้อสอบ
เช่นเดียวกับการสร้างข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการสอบ  NT คุณภาพข้อสอบจึงมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ดี ผลการประเมินของนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าระดับชั นอ่ืน กล่าวคือ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าอีก 3 ระดับชั น และใกล้ร้อยละ 50 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด และมี
นักเรียนระดับดีขึ นไปมากท่ีสุด ทั งนี น่าจะเป็นเพราะ นักเรียนมีประสบการณ์และเข้าใจรูปแบบการประเมินที่
ใช้ข้อสอบมาตรฐานมาตั งแต่ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านมาก็มีการสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลางอยู่บ้าง ส่วนผลการประเมินของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
น่าพึงพอใจ เพราะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 40 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงค่อนข้างมาก  และมีนักเรียน
ระดับดีขึ นไปน้อย  ทั งนี น่าจะเป็นเพราะชั นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เป็นปีเริ่มต้นของระดับมัธยมศึกษา เนื อหา
สาระที่เรียนมีความซับซ้อนขึ น นักเรียนจึงอาจยังไม่พร้อมเต็มที่ในการแก้โจทย์ปัญหา และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมของผลการประเมินที่ 4 ระดับชั น โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษมีผลการประเมินที่ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นไปตาม
บริบทของประเทศไทยที่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมักมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีผู้ปกครองให้
การสนับสนุน มีเครือข่ายให้การช่วยเหลือ ต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มักจะขาดแคลนในทุกเรื่องแม้
หน่วยงานจากส่วนกลางจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ตาม เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่าภาค
กลางและภาคใต้มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีกว่าภาคอ่ืน ส่วนภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผลการประเมินที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งมักจะมีข้ออ้างว่าเป็นภาคที่มีนักเรียนที่มีความ
หลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น มีนักเรียนชายขอบ นักเรียนชนเผ่า มีความอ่อนด้อยทางด้านภาษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจของนักเรียนไม่ดี เป็นเหตุให้ท าข้อสอบได้ไม่ดี เป็นต้น ทั ง ๆ ที่ปัญหาเหล่านี  หน่วยงานส่วนกลางได้
พยายามแก้ไข และให้การช่วยเหลือมานาน และเมื่อพิจารณาตามเขตศึกษาธิการภาค พบว่า เขตศึกษาธิการ
ภาคที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจะมีผลการประเมินที่ดี ส่วนเขตศึกษาธิการภาคที่ผลประเมินไม่น่า
พึงพอใจจะเป็นเขตท่ีมีจังหวัดอยู่ในภาคเหนือ ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ส าหรับสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยนั น แต่ละระดับชั นมีความแตกต่างกันไปตาม
ความยากง่ายของธรรมชาติวิชาของแต่ละระดับชั น กล่าวคือ ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ สาระที่ 7 ดารา
ศาสตร์และอวกาศ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต และสาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และสาระที่ 
5 พลงังาน ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ สาระที่ 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1  ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินไปใช้                             
       3.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา ควรเจาะลึกผลการประเมินเป็นรายตัวชี วัดเพ่ือศึกษาความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน และหาวิธีแก้ไข เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทั งนี เพราะข้อมูลผลการ
สอบมีอยู่ที่สถานศึกษาและเขตพื นที่การศึกษาแล้ว การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจึงสามารถด าเนินการได้
ทันที ส่วนหน่วยงานส่วนกลางควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ โดยการพัฒนาครูหรือ
สนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับนักเรียนตามเนื อหาสาระแต่ละ
ระดับชั น  
       3.1.2 ส านักงานศึกษาธิการภาค เขตศึกษาธิการภาค ควรมีการติดตามกระตุ้นให้เขตพื นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียนให้ก้าวหน้าขึ นในทุกๆ ปี 
 
 3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินในครั้งต่อไป                          
        3.2.1 ส านักทดสอบทางการศึกษาควรมีการศึกษาทบทวนปรับสัดส่วนโครงสร้างการออก
ข้อสอบในส่วนที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยให้มากขึ น เพ่ือตรวจสอบความรู้ที่แท้จริงว่านักเรียนมี
ความสามารถอยู่ในระดับใด ความซับซ้อนของเนื อหาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนจริงหรือไม่ หรือ
เป็นเพราะสถานการณ์ท่ีใช้ในข้อสอบมีความซับซ้อนมากกว่าวัยของนักเรียน 
                  3.2.2 ควรมีการกระตุ้นให้สถานศึกษาสร้างและพัฒนาข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามแนวข้อสอบ
มาตรฐานกลาง หรือข้อสอบที่ใช้ในการประเมินระดับชาติที่ไม่ได้ วัดความสามารถด้านความจ าแต่วัด
สมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ในการวัดและประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนหรือการ
ประเมินระหว่างภาคเรียน เพราะนอกจากจะเป็นสร้างความคุ้นเคยในการสอบที่มีรูปแบบหลากหลายแล้ว ยัง
เป็นการฝึกฝนนักเรียนให้เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย การคิดที่ซับซ้อน การสื่อสารที่เกิดความเข้าใจ
ถูกต้อง ซึ่งจะพัฒนาเป็นสมรรถนะส าคัญติดตัวนักเรียนตลอดไป 
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