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Abstract 

The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) was initiated by the International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) to measure trends in students' 

mathematics and science achievement in the areas of biology, physics, chemistry, earth science and 

nature and scientific inquiry worldwide.  Additional information is gathered from the students, 

teachers and principal or head administrators to provide a context for the achievement data and to 

help explain differences in achievement such as attitudes and beliefs about teaching and learning, 

teaching assignments, class size and organization, topics covered, teaching tools, instructional 

practices, professional preparation and continuing development etc.    In 1999, Thailand conducted 

TIMSS-R with an examination of 5,431 students from 150 schools and having 450 administrators, 

teaching staff and the people involved complete the questionnaires. The results pointed that Thai 

students did not excel internationally.  Thai students performed below average and poorly as 

compared with students in other East Asian countries especially in the areas of chemistry and 

physics.  The quality of teaching in science was reported inadequate and inefficient in terms of 

quality of science teachers, educational resources, and administration.  Therefore, Thai government 

and all stakeholders were urged to identify quality improvements in teaching science as priorities. 

รูจัก TIMSS 
 

The Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS (Mullis, 2000; Martin, 

2000) เปนโครงการวิจัยที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement หรือ IEA)  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับนานาชาติและใน

ระดับประเทศทําการสํารวจทุก ๆ 5 ป โดยเริ่มตนใน ค.ศ. 1995 ตอมาในป ค.ศ. 1999, 2003 และ 2007 

ตามลําดับ  โดยการศึกษาในแตละครั้งจะสํารวจในเรื่องเดียวกันแตอาจมีความแตกตางกันเล็กนอยในเรื่องของ

ระดับชั้นและจํานวนประเทศที่เขารวมโครงการ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ระดับชั้นและจํานวนประเทศที่เขารวมโครงการ TIMSS ในปตาง ๆ  

 TIMSS 1995 TIMSS 1999 TIMSS 2003 TIMSS 2007 

ระดับชั้น ป.4 ม. 2 และ ม. 6 ม. 2 ป.4 และ ม. 2 ป.4 และ ม. 2 

จํานวนประเทศที่

เขารวม 
42 38 46 63 

 
* อาจารยประจําสาขาการสอนวิทยาศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) จตุจักร กรุงเทพ 10900 



 2

TIMSS ทําการศึกษาในสองเรื่องไดแก  ความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตรของนักเรียนและสภาพการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ในดานเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกายภาพ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรพื้นพิภพ  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ธรรมชาติและการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร (ตารางที่ 2)  โดยใชแบบวัดแนวคิดซึ่งพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาและการวัด

และประเมินผลจากหลายประเทศ   แบบวัดประกอบดวยขอสอบแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด  เมื่อสราง

แบบวัดเรียบรอยแลวจะนําไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือในดานความยาก  อํานาจจําแนก  

ประสิทธิภาพตัวลวง(ในกรณีขอสอบแบบเลือกตอบ)  ความเที่ยง  การใหคะแนน  และปรับปรุงกอนนําไปใช   

ภายหลังเสร็จส้ินการเก็บขอมูลในแตละครั้งขอสอบสวนหนึ่งจะถูกเปดเผยแกสาธารณะชนและจะมีการสราง

ขอสอบใหมเพื่อทดแทนสวนเดิม    

 

ตารางที่ 2 แนวคิดที่วัดใน TIMSS ในสวนของวิชาวิทยาศาสตร 

 

เนื้อหาวิชา แนวคิด  

ชีววิทยา 

ความหลากหลาย  การจัดเรียงโครงสรางของสิ่งมีชีวิต   กระบวนการ

และระบบในสิ่งมีชีวิต   พันธุศาสตร  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต  

ชีววิทยาของมนุษย   

เคมี ประเภทและโครงสรางของสสาร  สมบัติของสสาร  ปฏิกิริยาเคมี  

ฟสิกส สมบัติทางกายภาพ   แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน  

วิทยาศาสตรพื้นพิภพ 
โครงสรางโลก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก   โลกใน

จักรวาล  

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

มลภาวะ  การอนุรักษทรัพยากรดิน น้ําจืด ทะเล  การอนุรักษพลังงาน  

ประชากรมนุษย   ความสามารถในการผลิตอาหาร   พิบัติภัยทาง

ธรรมชาติ  

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและการ

สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

ธรรมชาติของความรูทางวิทยาศาสตร  กิจการวิทยาศาสตร  ปฏิสัมพันธ

ระหวางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสังคม   เครื่องมือ  

วิธีการที่ใชในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 

 

ในสวนของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นเก็บขอมูลจากแบบสอบถามนักเรียน  ครู 

และผูบริหาร   และการวิเคราะหวิดีทัศนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในหองเรียนจริง (Videotape 

Study)  แบบสอบถามสําหรับครูสอบถามครูที่สอนนักเรียนที่ทําแบบวัดแนวคิด  ประเด็นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ

และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักเรียน  ขนาดและบรรยากาศในหองเรียน  

หัวขอวิทยาศาสตรที่สอน  ส่ือการสอน  วิธีสอน และการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  แบบสอบถามสําหรับนักเรียน

ถามนักเรียนที่ตอบแบบวัดแนวคิด โดยมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในแตละวัน  บทบาทของครอบครัว

ในการสนับสนุนการเรียนรู  แหลงการเรียนรูที่บาน  ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  วิธี

สอนที่ครูใช  วิธีเรียนของตนเอง และลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย  สําหรับแบบสอบถามสําหรับผูบริหารถาม
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ผูบริหารโรงเรียนของนักเรียนที่ตอบแบบวัดแนวคิดเชนกันในเรื่อง  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  

บุคลากรในโรงเรียน  นโยบายทางการศึกษา งบประมาณ  การพัฒนาหลักสูตร   จํานวนนักเรียน  ปญหา

พฤติกรรมนักเรียน  วิชาวิทยาศาสตรที่เปดสอน   

 เพื่อใหผลการสํารวจในแตละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได  กอนเก็บขอมูล แตละประเทศตองสง

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโรงเรียน  กลุมตัวอยางใหกับคณะกรรมการกลางจาก IEA พิจารณากอนเพื่อตรวจสอบวา

สามารถเปนตัวแทนที่ดีของประเทศนั้น ๆไดหรือไม    ตัวอยางในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจํานวนประชากร

ประมาณ 300 ลานคน  ในการสํารวจป ค.ศ. 1995 กลุมตัวอยางมาจาก 500 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน  

33,000 คน  สําหรับประเทศไทยการสํารวจในป ค.ศ. 1999   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เขารวมโครงการ

จํานวน 5,732 คนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สํานักบริหาร

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 150 โรงเรียน  ในค.ศ. 1999 โครงการไมไดเก็บขอมูลจาก

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4  แตเก็บขอมูลกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งเคยเขารวมโครงการ

ในป ค.ศ. 1995 หรือระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เดิม  จึงเรียกการสํารวจในปค.ศ. 1999 วา โครงการวิจัยและ

ประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมกับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (วิจัยซ้ํา) หรือ TIMSS - R    นอกจากนี้

แบบวัดและแบบสอบถามถูกแปลเปนภาษาประจําชาติของแตละประเทศโดยผูเชี่ยวชาญ 2 คนซึ่งทํางานเปน

อิสระตอกัน   ในสวนของเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของตองผานการอบรมจาก IEA กอน

เพื่อใหการดําเนินการอยูมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  
 
ขอคนพบจาก TIMSS 1999  
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (สุนีย คลายนิล, 2545) ไดรับมอบจาก

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนศูนยประสานงานวิจัยรวมกับสมาคมนานาชาติ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา ในโครงการ TIMSS 1999  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในวิชาวิทยา

ศาสตร และคณิตศาสตรระหวางป 2540-2544 โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จํานวน 5,732 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สํานักบริหาร

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 150 โรงเรียน ในการศึกษาครั้งนี้มีประเทศที่เขารวม

โครงการทั้งหมด 38 ประเทศ ผลการประเมินพบวา   ประเทศในแถบเอเชียไดแก ประเทศจีน  จีนไตหวัน และ

สิงคโปรมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรในอันดับสูงสุด  ตามมาดวยประเทศฮังการี ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลี

ใตตามลําดับ    สําหรับประเทศไทยอยูในอันดับที่ 24  (ภาคผนวกตารางที่ 1) นักเรียนไทยไดคะแนนวิทยา

ศาสตร 482 คะแนน ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ (488 คะแนน) แตไมถือวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับประเทศ อิตาลี มาเลเซีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย อิสราเอล   

 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามเนื้อหาวิชา พบวานักเรียนไทยมีความสามารถอยูใน

เกณฑดี ไดแก วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและสิ่งแวดลอมโดยมีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ    วิชาฟสิกส วิทยาศาสตรพื้นพิภพและกระบวนการสืบเสาะหาความรูพบวานักเรียนทํา

คะแนนไดต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานและมีแนวโนมลดลงจากป ค.ศ.1995    นักเรียนไทยมีจุดออนในวิชาเคมี

ดังแผนภาพที่ 1 โดยไดคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยทั้งใน TIMSS - 1995 และ TIMSS – 1999 อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนวิทยาศาสตรของนักเรียนกับคะแนนที่เคยทําไดเมื่ออยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ในป ค.ศ. 1995  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น  แตเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ในป ค.ศ. 1995 กับ 1999 พบวา มีแนวโนมลดลงอยางมาก  ประเทศไทยมี

คะแนนวิทยาศาสตรลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ (แผนภาพที่ 2 และภาคผนวกตารางที่ 2)  

คือ ในป ค.ศ. 1995 นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 525 คะแนน สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

นานาชาติ (516 คะแนน) แตในป 1999 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 482 คะแนน ซึ่งต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ยนานาชาติ (488 คะแนน)     

 

แผนภาพที่ 1 คะแนนของนักเรียนไทยเทียบกับคะแนนเฉลี่ยนานาชาติในเนื้อหาวิชาตาง ๆ TIMSS-1999 

 

 
  ดัดแปลงจาก Mullis et al., 2000 

 

แผนภาพที่ 2 แนวโนมสัมฤทธิผลทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยจาก TIMSS 1995 และ 1999  
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ที่มา: สุนีย คลายนิล, 2545 

การพิเคราะหขอมูลในสวนของสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอาจทําใหเขาใจมูลเหตุของ

สมรรถนะดานวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยได   ผลการสํารวจเผยใหเห็นความออนดอยของปจจัยที่เอื้อใหเกิด

การเรียนรูวิทยาศาสตรประเทศไทย  (สุนีย คลายนิล, 2545) ในเรื่อง การลงทุนทางการศึกษา คุณวุฒิครู  ภูมิ

หลังของครอบครัวในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  การจัดประสบการณใหกับนักเรียนในดานเวลา

เรียนวิทยาศาสตร   ทรัพยากรสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร   บรรยากาศในหองเรียน  วิธีการสอนของครู   ขอยก

ประเด็นเรื่อง คุณภาพครูขึ้นมาพิจารณาเพราะจากผลการสํารวจครูนาจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอ

สัมฤทธิผลทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน  พบวา ประเทศไทยมีครูเคมีและครูวิชาฟสิกสตรงตามวุฒินอย

ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย   เปนที่นาสังเกตวาอาจมีความสัมพันธระหวางจํานวนครูที่จบ

ตรงตามวุฒิกับสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชานั้น ๆ ของนักเรียน  ดังกรณีของจีนไตหวันซึ่งพบวามีจํานวนครูเคมี

และฟสิกสตรงตามวุฒิมากที่สุดและนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาเคมีและฟสิกสเปนที่ 1 และ 2 จาก 38 

ประเทศตามลําดับ   ดังนั้นการที่นักเรียนไทยมีสัมฤทธิผลวิชาเคมีและฟสิกสต่ําอาจเปนผลมาจากการขาดแคลน

ครูที่มีความเขมแข็งในเนื้อหาเหลานั้น   นอกจากนี้วิธีการสอน  ศิลปะในการถายทอดเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจก็เปนที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน    แมวาผลการสํารวจครั้งนี้จะระบุวาประเทศไทยเปน

หนึ่งในหลายประเทศที่มีสัดสวนการทํากิจกรรมในหองเรียนสูงเนื่องดวยครูยึดแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรูตามที่สสวท.ไดเสนอรูปแบบไวในแบบเรียน  แตขอมูลดังกลาวก็ไมไดเปดเผยถึงความเขาใจ

ของครูเกี่ยวกับยุทธิวิธีดังกลาวและการปฎิบัติการสอนจริงในหองเรียน   ขอมูลในเรื่องนี้ดูเหมือนจะขัดแยงกับ

งานวิจัยหลายชิ้นที่ฉายภาพหองเรียนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เนนการ “ติวเพื่อเอนท” (พงศ

ประพันธ และวรรณทิพา, 2548; Faikamta, 2006; Dasa, 2006; Kruethong, 2007; Jaiyen, 2007.)     
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ปจจัยที่นาสนใจและสมควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งของ TIMSS 1999 คือ การจัดสรรเวลาเรียนและ

ทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตร   โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน (หลักสูตรเดิม) กําหนดเวลา

เรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 9 และ 8 ของเวลาเรียนทั้งหมดตามหลักสูตรซึ่งเป

นประเทศที่จัดเวลาเรียนใหสองวิชานี้นอยที่สุด จากทั้งหมด 38 ประเทศ ในขณะทีป่ระเทศสิงคโปร ฮองกง 

กําหนดเวลาเรียนใหทั้งสองวิชานี้คิดเปนรอยละ 15 ของเวลาเรียนทั้งหมด และเพิ่มขึ้นอีกในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

สําหรับอินโดนีเซีย เกาหลีใต จีน(ไตหวัน) และ ฟลิปปนส กําหนดเวลาเรียนคิดเปนรอยละ 14, 12, 11,และ 10 

ตามลําดับ  สําหรับในดานทรัพยากรทางการศึกษานั้น พบวาประเทศไทยขาดแคลนวัสดุอุปกรณการทดลอง การ

ขาดแคลนวัสดุการสอน และการขาดแคลนสื่อตางๆ ในหองสมุดสําหรับวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศกลุมเอเชียดวยกัน ไดแก จีน (ไตหวัน) ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย 

ฟลิปปนส และ สิงคโปร พบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่ขาดแคลนมากที่สุด รองลงมาไดแก ฟลิปปนส และจีน 

(ไตหวัน) ประเทศที่ขาดแคลนนอย ไดแก สิงคโปร และญี่ปุน  ขอมูลในสวนนี้สอดคลองกับการลงทุนทาง

การศึกษา พบวา ประเทศไทยมีการลงทุนทางการศึกษา เมื่อคิดเปนจํานวนเงิน ( Inter'l Dollars) ตอ GNP แลว 

ประเทศมีการลงทุนทางการศึกษานอยกวาประเทศสิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย และมากกวา

ประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซียเพียง 2 ประเทศ เทานั้น 

 
จะเห็นไดวา  สมรรถนะดานวิทยาศาสตรของไทยยังไมอยูในระดับที่นาพอใจในเวทีโลก    ผลวิจัยจาก

โครงการ TIMSS ทําใหเราตองทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในทุก

ระดับซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันอยางจริงจังของทุกฝายที่เกี่ยวของ   ไมวาจะเปนรัฐบาลที่ตองพยายาม

ผลักดันนโยบายทางการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติจริง  ผูบริหารตองมีความเขาใจ สนับสนุนและเอื้ออํานวย

กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวปฎิรูปและเปดโอกาสใหครูพัฒนาตนเอง    ครูอาจารยเองก็ตองหมั่น

ศึกษาหาความรูในดานเนื้อหาสาระที่สอนและติดตามวิทยาการ นวัตกรรมทางการศึกษาตาง ๆ และ จัด

ประสบการณการเรียนรูที่มีคุณภาพใหกับผูเรียน   ในสวนของสถาบันผลิตครูตองพัฒนาครูกอนประจําการใหมี

ศักยภาพตอบสนองความตองการของสังคม   ใหครูกอนประจําการมีความแมนยําในเนื้อหาวิทยาศาสตรและมี

ทักษะในการผนวกกลวิธีสอนที่เหมาะสมกับเพื่อใหผูเรียนรูวิทยาศาสตร (scientific literate person)  และใหมี

ทักษะบริหารจัดการ ทักษะสังคม มีความเปนผูนํา  มีความคิดริเริมสรางสรรคอยูตลอดเวลา   
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ภาคผนวก  
ตารางที่ 1 คะแนนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนในแตละประเทศที่เขารวมโครงการ TIMSS 1999 

 
ประเทศ คะแนนเฉลี่ย อายุเฉล่ีย 

1.จีน(ไตหวัน) 569 14.2 

2.สิงคโปร 568 14.4 

3.ฮังการี 552 14.4 

4.ญี่ปุน 550 14.4 

5.เกาหลีใต 549 14.4 

6.เนเธอรแลนด 545 14.2 

7.ออสเตรเลีย 540 14.3 

8.สาธารณรัฐเชก 539 14.4 

9.อังกฤษ 538 14.2 

10.ฟนแลนด 535 13.8 

11.สโลวัก 533 14.3 

12.เบลเยี่ยม 535 14.1 

13.สโลเวเนีย 533 14.8 

  

http://timss.bc.edu/timss1999i/science_achievement_report.html
http://www.census.gov/main/www/popclock.html
http://www.ipst.ac.th/research/TIM_PISA_V31.pdf
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14.แคนาดา 533 14.0 

15.ฮองกง 530 14.2 

16.รัสเชีย 529 14.1 

17.บัลแกเรีย 518 14.8 

18.สหรัฐอเมริกา 515 14.2 

19.นิวซีแลนด 510 14.0 

20.ลัตเวีย 503 14.5 

21.อิตาลี 493 14.0 

22.มาเลเชีย 492 14.4 

23.ลิทัวเนีย 488 15.2 

คาเฉล่ีย 488 14.4 

24.ไทย 482 14.5 

25.โรมาเนีย 472 14.8 

26.อิสราเอล 468 14.1 

27.ไซปรัส 460 13.8 

28.โมลโดวา 459 14.4 

29.มาเซโดเนีย 458 14.6 

30.จอรแดน 450 14.0 

31.อิหราน 448 14.6 

32.อินโดนีเซีย 435 14.6 

33.ตุรกี 433 14.2 

34.ตูนีเซีย 430 14.8 

35. ชิลี 420  14.2 

36.ฟลิปปนส 345 14.1 

37.มอรอคโค 323 14.2 

38.แอฟริกา 243 15.5 

ตารางที่2  คะแนนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่2 ระหวาง TIMSS 1995 และ 1999 

 
คะแนนเฉลี่ย ประเทศ 

TIMSS 1995 TIMSS 1999 1999-1995 

ลัตเวีย 476 503 27 

ลิทัวเนีย 464 488 25 

ฮองกง 510 530 20 

แคนาดา 514 533 19 

ฮังการี 537 552 16 

ออสเตรเลีย 527 540 14 

ไซปรัส 452 460 8 

รัสเซีย 523 529 7 

อังกฤษ 533 538 5 

เนเธอรแลนด 541 545 3 

สโลวัก 532 535 3 

คาเฉลี่ย 518 521 3 
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เกาหลีใต 546 549 3 

สหรัฐอเมริกา 513 515 2 

เบลเยี่ยม 533 535 1 

โรมาเนีย 471 472 1 

อิตาลี 497 498 1 

นิวซีแลนด 511 510 -1 

ญี่ปุน 554 550 -5 

สโลเวเนีย 541 533 -8 

สิงคโปร 580 568 -12 

อิหราน 463 448 -15 

สาธาณรัฐเชก 555 539 -16 

บัลแกเนีย 545 518 -27 

อิสราเอล 509 484 -25 

แอฟริกาใต 263 243 -20 

ไทย 510 482 -28 

 

  


