
                                                                                                                                                                                                                 

 

บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีด าเนินการ 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557 นี้ มีหลักการ 
แนวคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ที่จะน าเสนอดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
  3. คู่มือการจัดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS)                                    
ปีการศึกษา 2557 
 

กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของ   
ความเป็นไทย   ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน   มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  และการด ารงชีวิตในอนาคต  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ           
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
   2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
   3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
   4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ               
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
   5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 



                                                                                                                                                                                                                 

 

   6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
   7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
   8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการ
พัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชนองค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
   9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ                   
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
   10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา            
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 วิสัยทัศน์  
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล  นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและ 
เสมอภาค  
  3.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสม  และมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  6.  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
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 กลยุทธ์   
  จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนด 
กลยุทธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  4  กลยุทธ์   ดังต่อไปนี้ 
  กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

 กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับ 
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   และมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู   และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ผลผลิต 
  ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
   2.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
   3.  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
   4.  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
   5.  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   6.  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย
รัฐบาล  
 แผนงาน 

     แผนงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   2. แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 

3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2558  ซึ่งมี 3 จุดเน้น ดังนี้ 
  จุดเน้น 1  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
               1.1  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล 
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                      1.1.1  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา  ด้านค านวณ และด้าน             
การใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
                      1.1.2 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ
ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่)  
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
    1.1.3 นักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  กลุ่มสาระหลัก  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
   1.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
         1.2.1  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี  
    1.2.2  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ใฝ่เรียนรู้ 
    1.2.3  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อยู่อย่างพอเพียง 
    1.2.4  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความมุ่งม่ันในการศึกษา และการท างาน 
   1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
         1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
         1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  และอัตลักษณ์แห่งตน 
    1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
    1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรวิชาชีพ  องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก  ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
     1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือกรณีพิเศษ  ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา  ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเป็นกรณีพิเศษ  ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา                     
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ  ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 
              2.1.1  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู         
ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
            2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
             2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู ทั้งใน
โรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
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        2.1.4 ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของครูในพ้ืนที่  ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน  หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
         2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 
   2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
   2.4  องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู  ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
  จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and 
Accountability)  
               3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ได้รับการแก้ไขแทรกแซง  ช่วยเหลือ  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผล              
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            3.1.2  สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ           
การมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
           3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานมีระบบการนิเทศ  เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครู
ที่เข้มแข็ง 
           3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/
อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
     3.1.5  องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เร่งรัดและติดตามการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร  
       3.2 สถานศึกษาและ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
           3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน  ได้ระดับมาตรฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา   และ/หรือผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
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กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 วิสัยทัศน์ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรชั้นน า  ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  ได้มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ภายในปี 2561 
 พันธกิจ  

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค  และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความ 

รับผิดชอบต่อคุณภาพ 
 เป้าประสงค์  

  1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค  ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
         2. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย และคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
  3. สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
            4.  ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะตามสมรรถนะ และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
            5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  บูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 กลยุทธ์   
             กลยุทธ์ที่ 1   เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา/มาตรฐานสากล 
              กลยุทธ์  3    เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม  ค่านิยมความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 ค่านิยมองค์กร          

  รับผิดชอบ   มีน้ าใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 

รายงานผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 9 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 วัฒนธรรมองค์กร        
            ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ 
 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีงบประมาณ 2558  
มี 3 ด้าน 11 ข้อ  ดังนี้ 
  ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียน 

    1. มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
    2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ชั้น ม. 3 และ ชั้น ม. 6) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
    3. สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
    4. มีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ 
    5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ภาษา (ลาว กัมพูชา) 

  ด้านที่ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ  

  ด้านที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
    7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    8. สร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในให้สถานศึกษา 
    9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 
     11. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  จุดเน้นด้านที่  1  ด้านผู้เรียน 

      จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย  กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักค่านิยมคน
ไทย 12 ประการ 

ระดับความส าเร็จการด าเนิน
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 2 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 

นโยบาย ข้อ 3 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
จุดเน้น  ส่วนที่ 1 
ข้อที่ 1.2 

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET ชั้น ม.3 
และชั้น ม.6) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน 
ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ของผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และภาษาอังกฤษ โดยรวมเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 - มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการ
ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลฯทุกคน(ส่วนใหญ่เป็น
ครู และ ศน.) มีความเข้มแข็งด้าน
การประเมิน 
3. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผ่านการพัฒนา 
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล และ
สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 2 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 

นโยบาย ข้อ 1,2,3 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
จุดเน้น ส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 
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      จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย  กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. 

3. สามารถอ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

ระดับความส าเร็จการด าเนิน
กิจกรรมอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 2 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 

นโยบาย ข้อ 
1,2,3,10 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
จุดเน้น ส่วนที่ 1   
ข้อ 1.1 

4. มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
อาชีพ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะพื้นฐาน
อาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ 
(โรงเรียนดีประจ าต าบล) 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 3 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 

นโยบายข้อ 
3,6,8,10 
กลยุทธ์ ข้อ 1,4 
จุดเน้น ส่วนที่ 1 
ข้อ 1.2,1.3 

5. สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอย่างน้อย  2  
ภาษา (ลาว กัมพูชา) 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ  
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จ าแนกระดับ 
 - โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 - โรงเรียนที่มีความพร้อม 
ปานกลาง  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  3-5 
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5 
2. นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  
ร้อยละ 80 
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปาน
กลาง ร้อยละ 50 
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย  
ร้อยละ 30 
3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น า
นักเรียนอาเซยีน 
- ร้อยละ 100 ของจ านวน

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 2 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 

นโยบายข้อ 
1,2,3,10 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
จุดเน้น ส่วนที่ 1  
ข้อ 1.1 
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      จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย  กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. 

โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล 
- จ านวนศูนย์อาเซียนและ
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

 
 จุดเน้นด้านที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย  กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. 

6. เพ่ิมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นมืออาชีพ 

1. ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  อังกฤษ  
ภาษาไทย   สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมมีองค์
ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดใน
ระดับดีข้ึนไป 
2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ     
5 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสามารถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

นโยบายทั่วไป ข้อ 4 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 4 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 

นโยบายข้อ 
1,2,3,4,6,9,10 
กลยุทธ์ ข้อ 3 
จุดเน้น ส่วนที่ 2 
ข้อ 2.1,2.3,2.4 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย  กลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. 

5. คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
 ด้านที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น  สพฐ. 

7. ส่งเสริม สนับสนุน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. อัตราการออกกลางคันลดลง  
น้อยกว่า ร้อยละ 0.2 

นโยบายทั่วไป ข้อ 2 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 4 
 

นโยบาย ข้อ 2,4,8 
กลยุทธ์ ข้อ 2 
จุดเน้น ส่วนที่ 1  
ข้อ 1.3 

8. สร้างความเข้มแข็ง
ระบบการนิเทศภายใน
ให้สถานศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากลุ่ม 
10% ล่าง  ได้รับการพัฒนา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 
มีความรู้ ความสามารถบริหาร
วิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ใน
ระดับดีข้ึนไป 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 4 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4,10 

นโยบาย ข้อ 1,2,3 
กลยุทธ์ ข้อ 1,5 
จุดเน้น ส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1,1.2,1.3 
ส่วนที่ 3 ข้อ 
3.1,3.2 

9. ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง  ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. 
 
 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3,5 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 4 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4,10 

นโยบาย ข้อ 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11 
กลยุทธ์ ข้อ 1,4 
จุดเน้น  ส่วนที่ 1  
ข้อ 1.1,1.2,1.3 
จุดเน้น ส่วนที่ 3  
ข้อ 3.1,3.2 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น  สพฐ. 

10. ส่งเสริม สนับสนุน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียน 
ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และแสวงหา
ความรู้ 

นโยบายทั่วไป ข้อ 2 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 5 
 

นโยบาย ข้อ 1,11 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
จุดเน้น ส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 

11. สร้างเสริมการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 87 
2. สถานศึกษาในโครงการ
พัฒนารูปแบบ การบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนารูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดี
มากขึ้นไป 
4. สพท./สถานศึกษา มีผลงาน
การปฏิบัติงานที่ดี (Best 
Practice) และเป็นเลิศ 
5. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมเสริมสร้างรักสามัคคี 

นโยบายทั่วไป ข้อ 3,5 
นโยบายเฉพาะ ข้อ 6 

นโยบาย ข้อ 5,8 
กลยุทธ์ ข้อ 4 
จุดเน้น ส่วนที่ 3 
ข้อ 3.1,3.2 
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คู่มือการจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557 
 บทน า 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งบทบาทของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Formative Evaluation) ให้โรงเรียน
พร้อมรับกับการประเมินระดับชาติ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงาน ในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนิน
ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้มีการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5           
น าข้อมูลผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ มาศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือศึกษาและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2560)  นโยบายรัฐบาลและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้เป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนใน 
ปีการศึกษา 2558 ตามแนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับ อันเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถคิดค้นรูปแบบการ
พัฒนาได้หลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการ
จัดสร้างและพัฒนาข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือใช้ประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 
4, 5 โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.1, 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  5 กลุ่มสาระหลัก  (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
* จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (พัฒนาโดยส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 

ม.1, 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
* จดัสอบโดยใช้ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ม.4, 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
* จัดสอบโดยใช้ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาข้อสอบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยข้อสอบเน้นพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านการเข้าใจ น าไปใช้  วิเคราะห์ประเมินค่า สร้างสรรค์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผล          
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง 
 3. เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
การคิดขั้นสูง 
แนวปฏิบัติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 การด าเนินการจัดสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการ
สร้างและพัฒนาข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งให้โรงเรียน
ด าเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ดังนี ้
  1. ก าหนดสอบวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 (จัดสอบพร้อมกันทั้ง 85 โรง) ตามตารางสอบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 
  2. เขตพ้ืนที่การศึกษาส่งไฟล์ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทางระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ  
e-Office Sesao33 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เพ่ือให้โรงเรียนน าไปจัดพิมพ์ข้อสอบให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยสามารถดาวน์โหลดข้อสอบและผลเฉลยได้จากเว็บไซต์  
http://e-office.sesao33.net/loginForm.php 
  3. ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ อัตรา 2คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบใน 
แต่ละห้องสอบมาจากต่างระดับชั้นกัน และกรรมการคุมสอบไม่คุมนักเรียนที่ตนเองสอน) 
  4. จัดห้องสอบห้องเรียนละ 35 คน 
  5. ให้ผู้บริหารโรงเรียนก ากับ ติดตาม การสอบในวันสอบตามที่ก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวก
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดสอบ 
และรายงานผลการก ากับ ติดตาม การสอบโดยใช้ข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. หลังจากการสอบเสร็จสิ้นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนนของแต่ละข้อ (ดาวน์โหลดผลเฉลยข้อสอบในระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ  e-Office 
Sesao33 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) 
  7. โรงเรียนรายงานข้อมูลผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบตามแบบ
รายงานตามที่แนบมาพร้อมนี ้และส่งกลับภายในวันที่ 15 เมษายน 2558 
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 ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียน
ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง จึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยแต่ละระดับสามารถ
น าไปใช้ ดังนี ้

ระดับผู้เรียนรายบุคคล 
    ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคล ที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมินและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น–ด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนาและ
ปรับปรุงเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง 

ระดับการเรียนการสอนของครู 
ครูผู้สอนน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียน เปรียบเทียบผลการประเมิน

ของตนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ของแต่ละตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ติดตาม นิเทศ 

เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขต

พ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง  การจัดการเรียน                
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 รูปแบบของแบบทดสอบ 
  แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2557 มี 4 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะ
ข้อสอบแต่ละแบบดังนี้ 
   1. แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ซึ่งเป็นแบบทดสอบทีม่ีค าตอบ 4 ตัวเลือก ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นแบบทดสอบที่มีค าตอบ 5 ตัวเลอืก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เลือกค าตอบที่ถูก
ที่สุด 1 ค าตอบ  
   2. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices) เป็นลักษณะข้อสอบที่มีประเด็น
ค าถามรวมอยู่และมีข้อค าถามย่อยๆ ในข้อเดียวกัน ซึ่งถามในประเด็นของข้อค าถามรวม โดยข้อค าถามแต่ละ
ข้อ จะถามให้พิจารณาหรือประเมินว่าเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน  
      3. แบบสร้างค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ (Closed construct/Short answer) เป็นข้อสอบ           
ที่ถามที่ให้คิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนด โดยมีค าตอบที่ชัดเจน หรือให้เขียนอธิบาย ภายใต้ข้อมูล หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนด และมีขอบข่ายของค าตอบที่ชัดเจน 
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ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ต้องใช้น้ าในการเพาะปลูก โดยใช้น้ าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อ

ฝนตกน้ าซึมลงใต้ดิน อยู่ในล าคลอง และในบ่อต่างๆ   เราตักน้ ามาใช้ โดยการท าน้ าให้สะอาด 

หรือโดยใช้น้ าประปา ต่อท่อประปาเข้าบ้าน และเราต้องใช้น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

  4. แบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ /สร้างค าตอบอิสระ (extended-response question)      
เป็นข้อสอบที่ถามให้แสดงความคิด ความเห็นที่สอดคล้อง หรือโต้แย้ง หรืออภิปรายข้อมูล/สถานการณ์ท่ี
ก าหนดโดยให้อิสระในการคิดหรือเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ซึ่งข้อสอบรูปแบบนี้ต้องมี
เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและมีแนวค าตอบ เพ่ือใช้ในการตรวจให้คะแนน 
 

 ตัวอย่างของแบบทดสอบและวิธีการตอบแบบทดสอบ 
 ตัวอย่างค าถาม แบบเลือกตอบ(Multiple choice)  
  

  พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ก – ง  

  ข้อ ก. จากข้อความที่นักเรียนอ่าน กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ  
1)  วิธีการใช้น้ า    
2)  ลักษณะของน้ า  
3)  ความส าคัญของน้ า 
4)  กระบวนการท าน้ าสะอาด  

   วิธีการตอบ 
    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลข  ที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1   ดังนี้ 
 
 ข้อ ก. ① ② ❸ ④               แบบ 4 ตวัเลือก (ระดับ ม.ตน้) 

 
 ข้อ ก. ① ② ❸ ④  แบบ 5 ตัวเลือก (ระดับ ม.ปลาย) 
 
  ตัวอย่างค าถามแบบเลือกตอบเชิงซ้อน(Complex Multiple Choices) 
   ข้อ ข. จากข้อความให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลที่ก าหนดต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ โดยให้
วงกลมล้อมรอบค าว่า "จริง" หรือ "ไม่จริง"  
ข้อมูลที่ก าหนด จริง ไม่จริง 
1. ชาวสวนใช้น้ าประปาในการเพาะปลูก จริง ไม่จริง 
2. ชาวนาสามารถใช้น้ าในล าคลองอุปโภคบริโภคได้เมื่อผ่านกระบวนการกรองหรือต้ม จริง ไม่จริง 
3. เกษตรกรทุกคนใช้น้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค จริง ไม่จริง 
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  วิธีการตอบ 
   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องว่าข้อมูลที่ก าหนดนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยให้วงกลมล้อมรอบ
ค าว่า "จริง" หรือ "ไม่จริง"  ที่ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ 
ข้อมูลที่ก าหนด จริง ไม่จริง 
1. ชาวสวนใช้น้ าประปาในการเพาะปลูก จริง ไม่จริง 
2. ชาวนาสามารถใช้น้ าในล าคลองอุปโภคบริโภคได้เมื่อผ่านกระบวนการกรองหรือต้ม จริง ไม่จริง 
3. เกษตรกรทุกคนใช้น้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค จริง ไม่จริง 
 
  ตัวอย่างค าถาม แบบสร้างค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ (Closed construct/Short 
answer) 
   ข้อ ค. จากข้อมูลกล่าวถึงความส าคัญของน้ าที่มีต่อการด ารงชีพอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 

   วิธีการตอบ 
 นักเรียนเขียนค าตอบที่บ่งบอกถึงความส าคัญของน้ า ที่มีต่อการด ารงชีพ และการประกอบ            

เช่น อาชีพ เช่น ใช้ท านา  / ท าสวน  /ท าไร่ /ท าอาชีพเกษตรกรรม/ ใช้อุปโภค บริโภค ฯลฯ 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
    ตอบถูกได้ 1 คะแนนตอบผิดได้ 0 คะแนน   

 ให้คะแนนเต็ม(1 คะแนน)เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบที่บ่งบอกถึงความส าคัญของน้ าที่มีต่อ
การด ารงชีพ และการประกอบอาชีพตามข้อมูลที่ก าหนดได้ถูกต้อง สมเหตุสมผล 

 ไม่ให้คะแนน(0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับความส าคัญของน้ า 
ที่มีต่อการด ารงชีพ  หรือไม่เขียน 
 
  ตัวอย่างค าถาม แบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ /สร้างค าตอบอิสระ  (extended-
response question) 

   ข้อ ง. น้ าจากแหล่งใดเหมาะส าหรับการใช้ในการอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
   วิธีการตอบ 

    นักเรียนเขียนค าตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค  โดยที่ใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล  

   เกณฑ์การให้คะแนน 
    ให้คะแนนเต็ม(2 คะแนน)  เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้ า           

ในการอปุโภคบริโภค ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล 
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   แนวค าตอบ 

  - เช่น น้ าบ่อ เพราะเป็นน้ าที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นของ ดิน หิน กรวด ทราย. 
     - น้ าฝน เพราะเป็นน้ าที่ผ่านกระบวนการกลั่น โดยน้ าฝนเกิดจากการที่น้ าระเหยเป็นไอน้ า 

เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ า  
                                ฯลฯ 
    ให้คะแนนบางส่วน  (1 คะแนน)เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการ             

ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคโดยไม่มีเหตุผลอธิบาย หรือตอบเฉพาะเหตุผลอธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล 
   แนวค าตอบ  - น้ าบ่อ /น้ าฝน  
    - น้ าที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นของ ดิน หิน กรวด ทราย 
     - น้ าที่ผ่านกระบวนการกลั่น  
    - โดยน้ าฝนเกิดจากการที่น้ าระเหยเป็นไอน้ า เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ า  
    ไม่ให้คะแนน(0 คะแนน)เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการใช้

น้ าในการอุปโภคบริโภค  หรือไม่เขียน 
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