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สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
รายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3              

ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นรายงานผลการสอบ
ระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์และรายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557            
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2554-2557   
 
สรุปผล           
    ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้ 
 1. ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ พบว่า 

ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย        
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ และพิจารณาในรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า 

 1.1 สาระการเรียนรู้ 
          1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ เรียงล าดับ            

จากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้การอ่าน  หลักการใช้ภาษา  การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม 
และสาระการเรียนรู้การฟัง การดู และการพูด บูรณาการ ตามล าดับ     

          1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระ   
การเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 



 

 

การด าเนินชีวิตในสังคม   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์  และสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
ตามล าดับ 

          1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระ           
การเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม สาร และสาระ               
การเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อ ตามล าดับ 

          1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ เรียงล าดับ 
จากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พีชคณิต การวัด เรขาคณิต 
จ านวนและการด าเนินการ และสาระการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

          1.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ เรียงล าดับ 
จากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ  แรงและการเคลื่อนที่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สารและสมบัติของสาร พลังงาน  
และสาระการเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามล าดับ 

          1.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ชีวิตและครอบครัว การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปอองกันโรค และสาระ           
การเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิต ตามล าดับ 

        1.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ เรียงล าดับจาก
ค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี  และสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ตามล าดับ 

        1.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การด ารงชีวิตและครอบครัว            
การอาชีพ และสาระการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 อันดับ
แรก ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ สาระการเรียนรู้การเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม และสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่ สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ ทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์  และสาระการเรียนรู้การวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก และสาระการเรียนรู้สารและสมบัติของสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ชีวิตและครอบครัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่ สาระการเรียนรู้ดนตรี และสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไม่มีสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ 

 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
          1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ               

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด 
ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1  ท 4.1  ท 2.1 ท 5.1 และมาตรฐานการเรียนรู้ ท 3.1 ตามล าดับ 

          1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบ               
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับ
จากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1  ส 1.2  ส 2.1  ส 5.2  ส 5.1  ส 2.2  ส 1.1  ส 3.1            
ส 4.3  ส 3.2 และมาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 ตามล าดับ 

          1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับ           
จากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ต 2.1  ต 1.2  ต 1.3  ต 2.2 และมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 
ตามล าดับ 

          1.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้เรียงล าดับจากค่าสูงสุด ถึงค่าต่ าสุด 
ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1  ค 5.2  ค 2.2  ค 5.1  ค 4.2  ค 3.2  ค 2.1  ค 1.4  ค 1.2  ค 1.3                 
ค 3.1 และมาตรฐานการเรียนรู้  ค 6.1 ตามล าดับ 

          1.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ               
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด 
ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2  ว 4.1   ว 7.1  ว 4.2  ว 2.1  ว 8.1  ว 3.2  ว 3.1  ว 1.1  ว 5.1 และ
มาตรฐานการเรียนรู้  ว 6.1 ตามล าดับ 

          1.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุด      
ถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ พ 2.1  พ 3.2  พ 1.1  พ 3.1  พ 4.1  และมาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1  
ตามล าดับ 

          1.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ 
บูรณาการ ศ 1.2, 2.2, 3.2  ศ 1.1  ศ 2.1  ศ 2.2  ศ 1.2  ศ 3.11 และมาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 ตามล าดับ 

          1.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยจากผลสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียงล าดับจากค่าสูงสุด           
ถึงค่าต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  ง 4.1  ง 1.1  ง 2.1  และมาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1  ตามล าดับ 
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สรุปโดยรวมพบว่า คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
3 อันดับแรก ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  ส 3.2 ส 2.2 ส 1.1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 ต 1.3 ต 1.2        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.4 ค 1.3 ค 1.2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  ว 2.1 ว 6.1 ว 3.1   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  พ 2.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  บูรณาการ ศ 2.1  ศ 3.2  ศ 3.1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า

ระดับประเทศ 
 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554-2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิจารณาคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2557 กับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 
พบว่า 
 คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและ
พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2556 ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย            
ในปีการศึกษา 2557 ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2556  

 
อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2557 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น คณะกรรมการ
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ได้รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และผลการอภิปรายของคณะกรรมการจัดสอบ ผูท้รงคุณวุฒิ และองค์คณะบุคคล มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 
              1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น 

1.1 ผลสอบ O-NET น าไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ในสัดส่วน 70 : 30 โดยบันทึกผลคะแนนสอบของนักเรียนรายกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปพ.1 และการใช้ผลสอบ O-NET 
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ท าให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ   
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ในการสอบมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารและครูน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน และน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผลสอบ O-NET เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ท าให้ผู้บริหารและ
ครูมีความตระหนัก เห็นความส าคัญในการสอบ ก่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญในการสอบ O-NET เพ่ือทดสอบความรู้และทักษะ               
การคิดของนักเรียน ช่วยให้เกิดการร่วมมือรว่มใจ ร่วมวางแผน สนบัสนนุการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการได้รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จากองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และสมาคมผู้ปกครอง เปน็ต้น 
 2.  ข้อค้นพบที่เป็นจุดควรพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สรุปผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นจุดควรพัฒนา ดังนี ้
  2.1  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.1.1  การด าเนินการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถานศกึษาของแต่ละโรงเรียนขาดความเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การน าหลักสตูรสถานศึกษาไปใช ้ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพและไมส่ามารถ
ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว ้ที่จะช่วยหล่อหลอมให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรได้อย่างแท้จริง 
   2.1.2  ประสบการณ์ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏบิัติการสอนระดับชัน้เรียน ได้แก่การ
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหน่วยการเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการได้รับการพัฒนาของ
บุคลากรครูกลุ่มครูผู้ชว่ย พนักงานราชการ และครูอัตราจา้ง  รวมทั้งมีจ านวนอัตราก าลังครูทีจ่ ากัด และสาขาวชิาเอก          
ไม่ตรงกับวิชาที่รับผดิชอบสอน จึงควรพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
  2.2  ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู ้
   2.2.1  การจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กันตั้งแต่การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้ การวดัและประเมินผล รวมถึงการน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนรู ้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 
   2.2.2  บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้การสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ และการควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นระบบและถูกวิธี ขาดความตอ่เนื่อง จึงส่งผลให้นักเรยีนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อครูผู้สอนและวิชาเรียน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการสอบในระดับที่น้อยมาก และเข้าสอบเพ่ือ 
รักษาสิทธิของตนเพราะผลการทดสอบ O-NET น าไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
   2.2.3  การเลือกใช้สื่อการเรยีนรู้ วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยทีางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับ 
ธรรมชาตวิิชา และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง 
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  2.3  ด้านครูผู้สอน 
    2.3.1 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปอาหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
   2.3.2 ครูผู้สอนควรเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และด าเนินการประเมิน
ความก้าวหน้าหรือประเมินวินิจฉัยผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน  ซึ่งการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนเป็นการประเมินระดับ 
ชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ 
ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินผลอย่างหลากหลาย  เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ หรือข้อสอบ PISA  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  แฟอมสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น  โดยผู้สอน
เป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ี
ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม หรือมอบภาระงานให้นักเรียนได้เรียนรู้  เพราะการประเมินระดับชั้นเรียน
เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยัง
เป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้หลักการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
  2.4  ด้านนักเรียน 
   จากการสังเกตระหว่างการสอบพบว่า มีนักเรียนส่วนหนึ่งให้ความส าคัญกับการสอบ 
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการสอบ  การบริหารเวลาในการสอบ และความละเอียดรอบคอบค่อนข้างน้อย 
และนักเรียนบางคนอ่านไม่คล่อง และขาดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์                   
จึงส่งผลให้นักเรียนท าข้อสอบไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
  2.5  ด้านผู้บริหารและการจัดการ 
   2.5.1  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และการท างานของครูไม่เป็นระบบ 
และขาดความต่อเนื่อง  
   2.5.2  วิธีด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยส่วนหนึ่งพบว่าเน้น 
การสอนเสริมแบบเข้มข้นหรือการติว  ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบความรู้ ทักษะการคิดของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียนควรเน้นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
ให้เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด  โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 สรุปโดยภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
พิจารณาจากผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่น ามาประเมินนั้น เป็นข้อสอบ
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ทีว่ัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
จากผลการสอบ O-NET จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การบริหาร
จัดการศึกษา คุณภาพของครู และความพร้อมของนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  สถานศึกษาทุก
แห่งควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ
บริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน   

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ด้านการน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ 
       1.1 ก าหนดเปอาหมายพัฒนาในปีการศึกษา 2558 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 3  
       1.2 พัฒนาการบริหารระดับโรงเรียน ที่ส่งผลให้ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       1.3 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น  เรียนรู้จากการท าโครงงาน  เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้จากข้อสงสัยหรือความสนใจของ
นักเรียน และเรียนรู้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับโรงเรียนของฝ่ายบริหาร 
       1.4 ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับโรงเรียน โดยค านึงถึงธรรมชาติ
ของแต่ละรายวิชาและระดับชั้นเรียนของนักเรียน 
       1.5 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 การด าเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อมหรือสอบก่อนการเรียนการสอน (Pre O-NET 
และ Pre-test) เพ่ือทราบพ้ืนฐานความรู้และพัฒนาการหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
      2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมความตระหนักในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผล และใช้องค์ความรู้จากผลการทดสอบ PISA เช่น ระดับสมรรถนะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แนวการตั้งค าถามของข้อสอบ แนวทางการตอบค าถาม เกณฑ์การให้คะแนน ในการใช้วัดและ
ประเมินผลนักเรียน 
       2.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามให้ครูสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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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 ตั้งแต่ตัวผู้เรียนรายบุคคล 
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหารจัดการ               
การก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 

1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     1.1 รายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3         
ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติ เครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนั้น เครื่องมือดังกล่าวจึงมีความเที่ยงตรง (Validity) ข้อมูล
สารสนเทศในรายงานจึงมีความสอดคล้องกับสภาพความจริง 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และ
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

2. ระดับสถานศึกษา 
     2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม  เนื่องจากรายงานฉบบันี้เป็นการน าเสนอเฉพาะค่าเฉลี่ยรอ้ยละผลการ
สอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายโรง และสถิติโดยภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาควรน าข้อมูลผลการ
ทดสอบนักเรียนแต่ละคน มาวิเคราะห์เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ว่านักเรียน
คนใด  มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักเรียนคนใดมีคะแนนยังไม่เป็น      ที่
น่าพอใจ  (ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัด  สังกัด และระดับประเทศ ) การวิเคราะห์
ดังกล่าว  ควรให้ครูประจ าชั้นหรือครูผู้สอนวิชานั้นเป็นผู้วเิคราะห์  ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้เห็นข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่ความตระหนักในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้อ่ืนวิเคราะห์ให้ หลังจากนั้นสถานศึกษาควรก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  เพ่ือก าหนดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  
นอกจากนี้  สถานศึกษาควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการประเมินด้วย 
   โรงเรียนที่บุคลากรมีศักยภาพสูง  ควรน าคะแนนจากการทดสอบมาสังเคราะหผ์ลการประเมิน โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะ
ช่วยให้ผลการประเมินพัฒนาการมีความชัดเจนมากขึ้น  หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ได้
สารสนเทศเพ่ือการอธิบายผลผลิตที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนเช่นกัน 
     2.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ในแต่ละ
สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่ง
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ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับคุณภาพ ก าหนดเปอาหมายใน
การพัฒนา 
       2.3 การน าผลการสอบนักเรียนไปประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องน าผลการทดสอบไปตัดสินตามมาตรฐานที่ 5   
      ในการตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจะต้องก าหนดระดับคุณภาพของผลการทดสอบ
ระดับชาติ โดยก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก และดีเยี่ยม ในแต่ละ
โรงเรียนพิจารณาผลสอบระดับชาติในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์  แล้วก าหนดคะแนน  
ที่นักเรียนจะสามารถท าได้ในแต่ละระดับคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   
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