การใช้ข้อสอบกลาง
บทนา
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ มี ป ระกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินงานอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมในการยกระดั บ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์
แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 โดยให้ใช้ข้อสอบ
กลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 20
ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2(ข้อ 8) โดยมี
รายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
ชั้น
ป.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ป.๔-๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)

ม.๑-๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สานักทดสอบทางการศึกษา ได้เตรียมแผนการประเมินฯ โดยใช้ข้อสอบกลางตาม
ประกาศ สพฐ.ดังกล่าว โดยเริ่มจากการดาเนินการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อสอบกลางในแต่ละระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในตัวชี้วัด
ที่สาคัญ โดยข้อสอบเน้นการคิดขั้นสูง (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์) เพื่อให้บริการเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

๒

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒) เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน
และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
๓) เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรใน
การประเมิน และนาผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
การคิดขั้นสูง
แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง
ในการดาเนินสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบ
กลางในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ เพื่อส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการใช้ข้อสอบ
กลาง ดังนี้
๑. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า งๆ ตามความจ าเป็ น ในการ
ดาเนินการใช้ข้อสอบกลาง อาทิ คณะกรรมการจัดฉบับแบบทดสอบ คณะกรรมการจัดพิมพ์และทา
สาเนาแบบทดสอบ คณะกรรมการกากับการสอบ คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ เป็นต้น
๒. กาหนดสอบตามความพร้อมของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันต้องสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
๓. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักทดสอบทางการศึกษา
ดาเนินการสร้างข้อสอบและจัดส่งกรอบโครงสร้างแบบทดสอบพร้อมข้อสอบในตัวชี้วัดที่สาคัญใน
แต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑๐๐ ข้อ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกใช้ข้อสอบ
และจัดฉบับได้ตามกรอบโครงสร้างข้อสอบทางระบบ EPCC ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
๔. เขตพื้นที่การศึกษา จัดฉบับข้อสอบกลางตามกรอบโครงสร้างของข้อสอบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่กาหนด จานวน ๑ ฉบับ ดังตัวอย่างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓
โครงสร้างข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน

ตชว

ส 1.1

ม.1/2
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/8
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/1
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/4

ส 1.2
ส 2.1

ส 2.2
ส 3.1

ส 3.2

ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3
ส 5.1

ส 5.2
รวม

จานวนข้อสอบตามทีส่ ่งให้เขต (ข้อ)

จานวนข้อสอบตามโครงสร้าง (ข้อ)

เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ

3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
2
3
4
3
2
3
5
3
4
86

4

4

3

3

7

3
100 ข้อ

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

1

1

1

1

2

1
30 ข้อ

1

๔

๕. จัดพิมพ์ข้อสอบให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเขต
พื้นที่การศึกษา อาจจะเป็นผู้พิมพ์หรือร่วมกับโรงเรียนในการจัดพิมพ์
๖. จัดสอบข้อสอบกลาง โดยต้องดาเนินการสอบพร้อมกันด้วยข้อสอบฉบับเดียวกัน
ทั้งเขต โดยอาจให้การดาเนินการสอบเป็นเนื้อเดียวไปกับการจัดสอบปลายภาคเรียนที่สองของโรงเรียน
๗. กากับ ติดตาม การสอบในวันสอบตามที่กาหนด เพื่ออานวยความสะดวกและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการ
จัดสอบ และรายงานผลการกากับ ติดตาม การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
๘. ผลสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาค
เรียน
คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
(๗๐ %)
(๓๐ %)
- คะแนนจิตพิสัย
ข้อสอบกลางร้อยละ ๒๐ ของ ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ ๘๐ ของ
- คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค คะแนนสอบปลายภาคเรียน คะแนนสอบปลายภาคเรียน
๘๐
๒๐
- คะแนนตรวจงาน/โครงการ
๓๐
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
- คะแนนสอบภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ ๒๔
ฯลฯ
คิดเป็นร้อยละ ๖
๙. เขตพื้นที่การศึกษาตอบแบบสอบถามตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับสานั ก
ทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบ EPCC
ผลการสอบด้วยข้อสอบกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตรดังนั้นผลประเมิน จึงสามารถนาปไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
แต่ละระดับสามารถนาไปใช้ ดังนี้
ระดับผู้เรียนรายบุคคล
ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคล ที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนในแต่ละ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมินและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น –ด้อย
ที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนได้อย่างถูก
ทิศทาง

๕

ระดับการเรียนการสอนของครู
ครูผู้สอนนาผลการวิเคราะห์รายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียน เปรียบเทียบผล
การประเมินของตนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ของแต่ละตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบถึง
จุดที่ต้องเร่งดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดทาเป็นแผนยกระดับ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
โรงเรีย นวิ เ คราะห์ ผ ลภาพรวมของแต่ ล ะโรงเรี ย น ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
ติดตาม นิเทศ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการกากับ ติดตาม เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กาหนดการดาเนินงาน
จากแนวการใช้ข้อสอบกลางกาหนดเป็นแผนดาเนินงานการใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันทั้งระบบ ตั้งแต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนโดยแต่ละส่วนมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
สพฐ. โดย สทศ.
 ประชุมเขตพื้นที่การศึกษา
ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ข้อสอบกลาง
(๘-๑๑ ก.ย. ๕๗)
 สร้างและพัฒนาข้อสอบกลาง
(เม.ย. – ธ.ค. ๕๗)

 จัดส่งโครงสร้างข้อสอบ
และข้อสอบให้เขต
(ม.ค. ๕๘)

เขตพื้นที่การศึกษา
 ร่วมประชุมทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ข้อสอบกลางและ
เขียนแผนการดาเนินงานของเขต
(๘-๑๑ ก.ย. ๕๗)
 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
รับผิดชอบการใช้ข้อสอบกลาง
(ต.ค. ๕๗)
 ร่วมกับโรงเรียนกาหนดวันสอบ
(ม.ค. ๕๘)
 จัดฉบับข้อสอบ โดยเลือกข้อสอบ
แต่ละตัวชี้วัดให้ครบตามโครงสร้าง
(ก.พ. ๕๘)

โรงเรียน

 เตรียมความพร้อมนักเรียน/
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดหลักสูตร
(พ.ย. ๕๗ – ก.พ. ๕๘)
 ร่วมกับเขตกาหนดวันสอบ
(ม.ค. ๕๘)

๖

 กากับ ติดตาม การสอบ
(ก.พ. - มี.ค. ๕๘)
 สรุปผลการใช้ข้อสอบกลาง
(เม.ย. ๕๘)

สพฐ. โดย สทศ.
 ติดตามการนาผลประเมิน
ไปใช้ของเขตและโรงเรียน
(เม.ย. – มิ.ย. ๕๘)

 ร่วมกับโรงเรียนจัดพิมพ์ข้อสอบ
(ก.พ. ๕๘)
 กากับ ติดตาม การสอบ
(ก.พ. - มี.ค. ๕๘)
 รายงานผลการดาเนินงาน
(มี.ค. ๕๘)

 ร่วมกับเขตจัดพิมพ์ข้อสอบ
(ก.พ. ๕๘)
 จัดสอบ
(ก.พ. - มี.ค. ๕๘)
 นาผลสอบไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐
ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน
(มี.ค. ๕๘)

เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน
 น าผลประเมิ น ไปใช้ ใ นการวาง  หาจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียน
แผนการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
และการเรียนการสอน
(เม.ย. – มิ.ย. ๕๘)
 นาผลประเมินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียน (เม.ย. – มิ.ย. ๕๘)

รูปแบบของแบบทดสอบ
แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2557 มี 4 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดของ
ลักษณะข้อสอบแต่ละแบบ ดังนี้
1. แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคาตอบ 4 ตัวเลือก ให้เลือก
คาตอบที่ถูกที่สุด 1 คาตอบ
2. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices) เป็นลักษณะข้อสอบที่มี
ประเด็นคาถามรวมอยู่และมีข้อคาถามย่อยๆ ในข้อเดียวกัน ซึ่งถามในประเด็นของข้อ
คาถามรวม โดยข้อคาถามแต่ละข้อ จะถามให้พิจารณาหรือประเมินว่าเป็นข้อคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน
3. แบบสร้างคาตอบแบบปิด/สร้างคาตอบสั้นๆ (Closed construct/Short answer) เป็น
ข้อสอบที่ถามที่ให้คิดหาคาตอบจากสถานการณ์ที่กาหนด โดยมีคาตอบที่ชัดเจน หรือให้
เขียนอธิบาย ภายใต้ข้อมูล หรือเงื่อนไขที่กาหนด และมีขอบข่ายของคาตอบที่ชัดเจน
4. แบบขยายคาตอบ/ไม่จากัดคาตอบ /สร้างคาตอบอิสระ (extended-response
question) เป็นข้อสอบที่ถามให้แสดงความคิด ความเห็นที่สอดคล้อง หรือโต้แย้ง
หรืออภิปรายข้อมูล/สถานการณ์ที่กาหนดโดยให้อิสระในการคิดหรือเปิดโอกาสให้คิด

๗

ภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ซึ่งข้อสอบรูปแบบนี้ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
และมีแนวคาตอบ เพื่อใช้ในการตรวจให้คะแนน
ตัวอย่างของแบบทดสอบและวิธีการตอบแบบทดสอบ
พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ก – ง
ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ต้อ งใช้ น้าในการเพาะปลูก โดยใช้น้ าที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ
เมื่อฝนตกน้าซึมลงใต้ดิน อยู่ในลาคลอง และในบ่อต่างๆ เราตัก น้ามาใช้ โดยการทาน้าให้
สะอาด หรือโดยใช้น้าประปา ต่อท่อประปาเข้าบ้าน และเราต้องใช้น้าเพื่ออุปโภคและบริโภค
ตัวอย่างคาถาม แบบเลือกตอบ(Multiple choice)
ข้อ ก. จากข้อความที่นักเรียนอ่าน กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ
1) วิธีการใช้น้า
2) ลักษณะของน้า
3) ความสาคัญของน้า
4) กระบวนการทาน้าสะอาด
วิธีการตอบ
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลข
ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1 ดังนี้
ข้อ ข. ① ② ❸ ④
ตัวอย่างคาถาม แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices)
ข้อ ข. จากข้อความให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลที่กาหนดต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่
โดยให้วงกลมล้อมรอบคาว่า "จริง" หรือ "ไม่จริง"
ข้อมูลที่กาหนด
จริง ไม่จริง
1. ชาวสวนใช้น้าประปาในการเพาะปลูก
จริง ไม่จริง
2. ชาวนาสามารถใช้น้าในลาคลองอุปโภคบริโภคได้เมื่อผ่านกระบวนการกรองหรือต้ม จริง ไม่จริง
3. เกษตรกรทุกคนใช้น้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
จริง ไม่จริง

๘

วิธีการตอบ
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องว่าข้อมูลที่กาหนดนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยให้
วงกลมล้อมรอบคาว่า "จริง" หรือ "ไม่จริง" ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ
ข้อมูลที่กาหนด
1. ชาวสวนใช้น้าประปาในการเพาะปลูก
2. ชาวนาสามารถใช้น้าในลาคลองอุปโภคบริโภคได้เมื่อผ่านกระบวนการกรองหรือต้ม
3. เกษตรกรทุกคนใช้น้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค

จริง
จริง
จริง
จริง

ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง

ตัวอย่างคาถาม แบบสร้างคาตอบแบบปิด/สร้างคาตอบสั้นๆ (Closed construct/Short answer)
ข้อ ค. จากข้อมูลกล่าวถึงความสาคัญของน้าที่มีต่อการดารงชีพอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
วิธีการตอบ
นักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงความสาคัญของน้า ที่มีต่อการดารงชีพ และการ
ประกอบเช่น อาชีพ เช่น ใช้ทานา / ทาสวน /ทาไร่ /ทาอาชีพเกษตรกรรม/ ใช้อุปโภค บริโภค ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
ให้คะแนนเต็ม (๑ คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงความสาคัญของ
น้า ที่มีต่อการดารงชีพ และการประกอบอาชีพตามข้อมูลที่กาหนดได้ถูกต้อง สมเหตุสมผล
ไม่ให้คะแนน (๐ คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความสาคัญของน้า ที่มีต่อการดารงชีพ หรือไม่เขียน
ตัวอย่างคาถาม แบบขยายคาตอบ/ไม่จากัดคาตอบ /สร้างคาตอบอิสระ (extendedresponse question)
ข้อ ง. น้าจากแหล่งใดเหมาะสาหรับการใช้ในการอุปโภคบริโภคมากที่สุด เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................................................................

๙

วิธีการตอบ
นักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้าในการอุปโภคบริโภค
โดยที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล
เกณฑ์การให้คะแนน
ให้คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้าใน
การอุปโภคบริโภค ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล
แนวคาตอบ
- เช่น น้าบ่อ เพราะเป็นน้าที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นของ ดิน หิน กรวด ทราย.
- น้าฝน เพราะเป็นน้าที่ผ่านกระบวนการกลั่น โดยน้าฝนเกิดจากการที่น้าระเหยเป็นไอน้า
เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้า
ฯลฯ
ให้คะแนนบางส่วน (๑ คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้
น้าในการอุปโภคบริโภคโดยไม่มีเหตุผลอธิบาย หรือตอบเฉพาะเหตุผลอธิบายการใช้ประโยชน์ที่
สมเหตุสมผล
แนวคาตอบ - น้าบ่อ /น้าฝน
- น้าที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นของ ดิน หิน กรวด ทราย
- น้าที่ผ่านกระบวนการกลั่น
- โดยน้าฝนเกิดจากการที่น้าระเหยเป็นไอน้า เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้า
ไม่ให้คะแนน (๐ คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือก
วิธีการใช้น้าในการอุปโภคบริโภค หรือไม่เขียน

๑๐

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการใช้ข้อสอบกลาง
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

