
 

ค ำน ำ 
 
         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นผู้ด าเนินการ          
จัดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ              
การด าเนินการสอบในครั้งน้ี ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธ์ิ
และยุติธรรม   
         กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและด าเนินการจัดการสอบ น าข้อมูล           
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มารวบรวม              
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสรุปรายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                   
ปีการศึกษา 2557 เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการบริหาร                  
จัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
                  นายไพศาล วุทฒิลานนท์ 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
                                                พฤษภาคม  2558 
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37 แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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 สำรบัญตำรำง (ต่อ)  

ตำรำงท่ี หน้า 

   

38 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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39 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                   
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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40 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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41 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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42 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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43 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา                                                                                                                                               
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44 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                     
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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45 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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