
บทท่ี  4 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2557 เป็นรายงานผลการสอบระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ในวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS)                     
ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS)                           
ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 
สรุปผล           
    ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้ 
 1. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 

   1.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่ ากว่าร้อยละ 50                        
ของคะแนนเต็ม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย มากกว่า              
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
       1.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย           
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       1.3 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย              
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50                  
ของคะแนนเต็ม 
       1.4 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย              
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

 

 2. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
พบว่า 

 2.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ท 3.1 ม.1/4              

ท 2.1 ม.1/6 และ ท 1.1 ม.1/6  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                    
ใน มาตรฐาน ส 3.2 ม.1/1  ส 2.1 ม.1/3  ส 5.1 ม.1/3  ส 3.2 ม.1/3  ส 3.1 ม.1/1  ส 1.1 ม.1/2  และ                
ส 3.1 ม.1/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม           

           2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
มาตรฐาน ต 1.3  ม.1/2  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50                 
ของคะแนนเต็ม ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                     2.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ว 1.1 ม.1/9   
ว 5.1 ม.1/4  ว 6.1 ม.1/5  ว 1.1 ม.1/11  ว 6.1 ม.1/6  ว 5.1 ม.1/3  และ ว 3.2 ม.1/3  มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     2.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน                 
พ 1.1 ม.1/1  พ 5.1 ม.1/2  พ 4.1 ม.1/3  และ พ 3.2 ม.1/6 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

         2.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ศ 1.1  ม.1/1,3,4,5  
ศ 2.1 ม.1/7, 8  ศ 2.2  ม.1/1, 2 และ ศ 3.1 ม.1/1, 2, 4, 5  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม                        
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  

        2.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน 
ง 4.1 ม.1/3  และ ง 1.1  ม.1/2  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 2.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                     2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ท 4.1 ม.2/4, 5  
ท 1.1 ม.2/2  และ ท 3.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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            2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย             
ในมาตรฐาน ส 2.1 ม.2/4  ส 1.1 ม.2/8  และ  ส 3.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม                      
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

            2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                
ใน มาตรฐาน ต 1.1 ม.2/3 และ ต 1.1 ม.2/4 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

            2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50                
ของคะแนนเต็ม ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
                      2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ว 1.1 ม.2/5,6  
ว 3.1 ม.2/3  ว 3.2 ม.2/4 ว 5.1 ม.2//2, 3  และ  ว 6.1 ม.2/6, 7 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม               
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      2.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน                
พ 2.1 ม.1/1, 2, 4  พ 3.1 ม.1/1, 3, 4  พ 3.2  ม.1/1, 2, 3  พ 4.1 ม.1/4, 5 และ  พ 5.1 ม.1/1, 2  
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วดัอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 
                      2.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน  ศ 1.1  ม.1/5                        
ศ 1.2 ม.1/1, 3  ศ 2.1 ม.1/2,4,5 และ ศ 2.2  ม.1/1, 2 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      2.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                                   
ในมาตรฐาน  ง 1.1  ม.1/1  ง 1.1  ม.1/2  และ  ง 1.1  ม.1/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม                         
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 2.3 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
           2.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน  ท 5.1 ม 4-6/4  

ท 1.1 ม 4-6/7  ท 2.1 ม 4-6/6  ท 1.1 ม 4-6/8  ท 3.1 ม 4-6/1 ท 3.1 ม 4-6/5  ท 1.1 ม 4-6/5  ท 3.1  
ม 4-6/6  ท 5.1 ม 4-6/6  ท 3.1 ม 4-6/4  และ ท 1.1 ม 4-6/4 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม                     
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน  นกัเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                
ในมาตรฐาน  ส 1.1 ม 4-6/7  ส 1.1 ม 4-6/10  ส 1.1 ม 4-6/22  ส 3.1 ม 4-6/1  ส 1.1 ม 4-6/15                
ส 5.1 ม 4-6/4  ส 2.2 ม 4-6/1  และ ส 3.1 ม 4-6/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
           2.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                      

ในมาตรฐาน  ต 2.2  ม 4-6/2 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

รายงานผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2557 71
9 



 

 

           2.3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50                  
ของคะแนนเต็ม ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
                     2.3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ว 2.2 ม 4-6/3  
และ ว 6.1 ม 4-6/2 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน  นกัเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     2.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน                      
พ 2.1 ม 4-6/2  พ 1.1 ม 4-6/2  พ 2.1 ม 4-6/1  พ 3.1 ม 4-6/2  พ 5.1 ม 4-6/4  พ 2.1 ม 4-6/4                
พ 5.1 ม 4-6/6  พ 3.2 ม 4-6/2  พ 4.1 ม 4-6/3  พ 4.1 ม 4-6/4  พ 4.1 ม 4-6/6  พ 1.1 ม 4-6/1                           
พ 3.2 ม 4-6/4  พ 3.1 ม 4-6/1  พ 3.1 ม 4-6/4  พ 5.1 ม 4-6/1  และ พ 4.1 ม 4-6/1  มากกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

         2.3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน  ศ 2.1 ม 4-6/4                         
ศ 2.2 ม 4-6/5 ศ 3.1 ม 4-6/1 ศ 2.1 ม 4-6/8  ศ 3.1 ม 4-6/1 ศ 3.1 ม 4-6/4   ศ 2.1 ม 4-6/6                                 
ศ 2.1 ม 4-6/5 ศ 1.1 ม 4-6/5 ศ 1.1 ม 4-6/1  และ ศ 3.1 ม 4-6/6  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน  
ง 2.1 ม 4-6/3  ง 1.1 ม 4-6/1  ง 3.1 ม 4-6/12  ง 4.1 ม 4-6/1  ง 2.1 ม 4-6/2  ง 3.1 ม 4-6/13                             
ง 4.1 ม 4-6/4  ง 1.1 ม 4-6/3  ง 1.1 ม 4-6/2    ง 1.1 ม 4-6/4  ง 1.1 ม 4-6/7  ง 1.1 ม 4-6/5                             
ง 4.1 ม 4-6/2  ง 3.1 ม 4-6/11  และ ง 1.1 ม 4-6/8  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 2.4 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
           2.4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน  ท 1.1 ม 4-6/5  

ท 2.1 ม 4-6/8  ท 1.1 ม 4-6/8 ท 3.1 ม 4-6/6  ท 1.1 ม 4-6/3  ท 1.1 ม 4-6/2 ท 3.1 ม 4-6/3  และ                
ท 5.1 ม 4-6/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย           
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                
ในมาตรฐาน  ส 2.2 ม 4-6/1  ส 1.1 ม 4-6/5 ส 1.1 ม 4-6/8  ส 1.1 ม 4-6/9 ส 3.1 ม 4-6/2                          
ส 2.1 ม 4-6/5  ส 1.1 ม 4-6/17  ส 1.2 ม 4-6/4 ส 5.1 ม 4-6/2  ส 2.1 ม 4-6/5  ส 5.2 ม 4-6/3                                
ส 1.1 ม 4-6/4  และ ส 5.1 ม 4-6/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน  
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย                     
ในมาตรฐาน  ต 4.2 ม 4-6/2  ต 1.2 ม 4-6/5 ต 4.2 ม 4-6/2 ต 1.1 ม 4-6/1 ต 1.2 ม 4-6/2 ต 1.2 ม 4-6/3 
และ  ต .2 ม 4-6/1  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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           2.4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ค 4.2 ม 4-6/2 
ค 5.3 ม 4-6/2 และ ค 4.1 ม 4-6/1 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ว 2.2 ม 4-6/3 
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วดัอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

           2.4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน                    
พ 3.2 ม 4-6/3 พ 3.1 ม 4-6/5  พ 2.1 ม 4-6/1  พ 2.1 ม 4-6/3  พ 3.2 ม 4-6/2  พ 1.1 ม 4-6/1                                 
พ 2.1 ม 4-6/2 พ 5.1 ม 4-6/7 พ 2.1 ม 4-6/4   พ 4.1 ม 4-6/7  พ 4.1 ม 4-6/4  พ 5.1 ม 4-6/6  และ                  
พ 3.1 ม 4-6/4  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน ศ 1.2 ม 4-6/3                   
ศ 1.1 ม 4-6/6  ศ 2.1 ม 4-6/7  ศ 3.1 ม 4-6/1  และ ศ 1.1 ม 4-6/5 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐาน 
ง 1.1 ม 4-6/1    ง 1.1 ม 4-6/3  ง 3.1 ม 4-6/2   ง 2.1 ม 4-6/2  ง 1.1 ม 4-6/6  ง 4.1 ม 4-6/4                                   
ง 3.1 ม 4-6/11  ง 1.1 ม 4-6/1  ง 1.1 ม 4-6/5  และ  ง 13.1 ม 4-6/12 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม  ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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อภิปรายผล 

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 33 จากผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2557  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สรุปผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นจดุควรพัฒนา ดังนี ้
  1.  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1  การด าเนินการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนขาดความเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การน าหลักสตูรสถานศึกษาไปใช ้ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพและไม่
สามารถท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วัดที่ก าหนดไว ้ที่จะชว่ยหล่อหลอมให้ผู้เรยีนเกิด
สมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรได้อย่างแท้จริง 
   1.2  ประสบการณ์ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรยีน ได้แก่การ
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้แผนการจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล และการได้รับการพัฒนา
ของบุคลากรครูกลุ่มครูผู้ชว่ย พนักงานราชการ และครูอัตราจา้ง  รวมทั้งมีจ านวนอัตราก าลงัครูที่จ ากัด และสาขา
วิชาเอกไม่ตรงกับวชิาที่รับผดิชอบสอน จึงควรพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
  2.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1  การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กันตั้งแต่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้ การวดัและประเมินผล รวมถึงการน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนรู ้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 
   2.2. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ การสรา้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นระบบและถูกวิธี ขาดความตอ่เนื่อง จึงส่งผลให้นักเรยีนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อครูผู้สอนและวิชาเรียน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการสอบในระดับที่น้อยมาก และเข้าสอบโดย
ไม่สมัครใจหรือครูบังคับให้สอบ 
   2.3  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
กับธรรมชาติวชิา และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง 
  3.  ด้านครูผู้สอน 
    3.1 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้  การเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
     3.2 ครูผู้สอนควรเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย จัดประสบการณ์ให้
นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่เป็นแบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices) แบบสร้าง
ค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ (Closed construct/Short answer) แบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ/ 
สร้างค าตอบอิสระ (extended-response question)  และด าเนินการประเมินความก้าวหน้าหรือประเมิน
วินิจฉัยผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน                 
ซึ่งการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนเป็นการประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัด 
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และประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียน
การสอน  ใช้เทคนิคการประเมินผลอย่างหลากหลาย  เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ 
หรือข้อสอบ PISA  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง
หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม หรือมอบภาระงานให้นักเรียนได้เรียนรู้  เพราะการประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้
ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้หลักการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     
  4.  ด้านนักเรียน 
   มีนักเรียนส่วนหนึ่งให้ความส าคัญกับการสอบความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบ  การบริหารเวลา
ในการสอบ และความละเอียดรอบคอบค่อนข้างน้อย และนักเรียนบางคนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และขาด
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  จึงส่งผลให้นักเรียนท าข้อสอบไม่เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด และไม่สามารถท าข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบสร้างค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ (Closed 

construct/Short answer) หรือแบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ /สร้างค าตอบอิสระ (extended-response 

question) ได้     
  5.  ด้านผู้บริหารและการจัดการ 
   5.1  ผู้บริหารหรือคณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควรนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และการท างานของครูให้เป็นระบบและต่อเนื่อง  
   5.2  ผู้บริหารหรือฝ่ายวิชาการ ควรนิเทศครูให้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 

 สรุปโดยภาพรวม ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่านักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสาระการเรียนรู้              
ที่น ามาประเมินนั้น เป็นข้อสอบที่วัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจากผลการสอบ LAS จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษา  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การบริหารจัดการศึกษา คุณภาพของครู และความพร้อมของนักเรียน                            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  สถานศึกษาทุกแห่งควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และควรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป   
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ข้อเสนอแนะ 
  1.  ด้านการน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ 
       1.1 ก าหนดเป้าหมายพัฒนาในปีการศึกษา 2558 ควรก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
       1.2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น  เรียนรู้จากการท าโครงงาน  เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้จากข้อสงสัยหรือความสนใจของ
นักเรียน และเรียนรู้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับโรงเรียนของฝ่ายบริหาร 
       1.3 ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับโรงเรียน โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของแตล่ะรายวิชาและระดับชั้นเรียนของนักเรียน 
       1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรทุกระดับ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ    
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ             
การเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
  2.  ด้านการวัดและประเมินผล 
       2.1 การใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว เมื่อจบหน่วย                
การเรียนรู้ ในการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30  
      2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมความตระหนักในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผล และใช้องค์ความรู้จากผลการทดสอบ PISA เช่น ระดับสมรรถนะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แนวการตั้งค าถามของข้อสอบ แนวทางการตอบค าถาม เกณฑ์การให้คะแนน ในการใช้วัดและ
ประเมินผลนักเรียน 
       2.3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามให้ครูสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้เป็นไปตาม                 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

การน าผลการประเมินไปใช้ 
การน าผลการประเมินสามารถไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการก ากับดูแล        
แนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ผลจากการประเมิน จัดท าเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน
รายบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหาร
จัดการ การก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 
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1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     1.1 รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5         
ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เครื่องมือวัดที่สร้างตรงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศ
ในรายงานจึงมีความสอดคล้องกับสภาพความจริงในการน าหลักสูตรไปใช้ของแต่ละโรงเรียน 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน 
และภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

2. ระดับสถานศึกษา 
     2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะค่าสถิติโดยภาพรวม
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สถานศึกษาควรน า
ข้อมูลผลการทดสอบนักเรียนแต่ละคน มาวเิคราะห์เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล                 
โดยวิเคราะห์ว่านักเรียนคนใด  มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักเรียนคนใด
มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  การวิเคราะห์ดังกล่าว  ควรให้ครูประจ าชั้นหรือ
ครูผู้สอนวิชานั้นเป็นผู้วิเคราะห ์ ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เห็นข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความตระหนักในการ
แก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้อื่นวิเคราะห์ให้ หลังจากนั้นสถานศึกษาควรก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือก าหนด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  นอกจากนี้  สถานศึกษา
ควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการประเมินด้วย 
     2.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อทราบถึงจุดที่
ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับคุณภาพ ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา 
       2.3 การน าผลการสอบนักเรียนไปประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาอาจน าผลการทดสอบไปตัดสินตามมาตรฐานที่ 5 ได้โดยสถานศึกษาจะต้อง
ก าหนดระดับคุณภาพของผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก และดีเยี่ยม ในแต่ละโรงเรียนพิจารณาผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์  แล้วก าหนดคะแนนที่นักเรียนจะสามารถท าได้ในแต่ละ
ระดับคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   
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