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รายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 
2557 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ซึ่งเป็นการประเมินด้วยการจัดทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งด าเนินการจัดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือประเมินเป็น 2 แบบ คือ การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทีใ่ห้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดสอบ
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  และการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2, 4 และ 5  โดยใช้ข้อสอบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 สร้างขึ้นตรงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 การนี ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ก าหนดให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 
และการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557 พร้อมกันทุก
โรงเรียน ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท ารายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ประจ าปีการศึกษา 
2557 เล่มนี้ให้ประสบผลส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศการประเมินในรายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนเพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงนักเรียนและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน รวมทั้งการก ากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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1 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       

ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

24 

3 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

25 

4 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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5 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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6 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

27 

7 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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8 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ที่ปรึกษำ  

      นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                                                         
      นายส าเริง  บุญโต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
      นายจ าลอง  ผู้สมเก่า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
      นายวุฒ ิ อุดมสินานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33      

คณะท ำงำน  

      นายองอาจ  ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ 
      นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ 
      นางตวงรัตน ์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 
      นางนาถสุดา  จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ 
      นางพชรพรรณ ด่านวิไล       ศึกษานิเทศก์ 
      นางณัฐกานต ์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ 
      นายประสิทธิ ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ 
      นายดนัย  ค าผุย ศึกษานิเทศก์ 
      นายสธุ ี ใจศิล ศึกษานิเทศก์ 
      นายวชัรา  สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ 
      นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ 
      นายรวชิญุฒม์  ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ 
      นายสุริเยส  กิ่งมณี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
      นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
      นางสาวภัทรภร  ลมพรมราช ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
      นายชยานันต ์ สงวนศรี พนักงานราชการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      นางวรัญญา  หายทุกข์ พนักงานราชการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
      นายนครินทร์  กือสันเทียะ พนักงานราชการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
      นางสาวขวัญชนก  สายกระสุน พนักงานราชการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
      นางสาวชฎารัตน์ ส านักนิตย์ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสุขวิทยา 
      นางสาวกมลพันธ์  ศิริพูน พนักงานราชการโรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
      นายพัฒน ์ เพชรสุริยา พนักงานพิมพ์ดีด สพม.33 
      นางสาววิรัลพัชร  จันทร์เกียรติกร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.33 
      นางสาวชิดชนก  พรหมบุตร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองสนิทวิทยา     

 
 


