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รายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 เล่มนี้                 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการจัด
ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                       
เขต 33 ซึ่งด าเนินการจัดสอบทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง                    
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสอบใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ก าหนดให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง พร้อมกันทุกโรงเรียน ในวันที่ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
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บทที ่1บทที ่1  

บทน าบทน า  
 

แนวคิดและหลักการ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่สะท้อนให้ภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาของชาติ  
รวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การตัดสิ นใจเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ในการด าเนินการประเมินคุณภาพทั้งระบบมีการแบ่ง
ระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ประเมินระดับชั้นเรียนการประเมินระดับ
โรงเรียน การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าวนี้เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องและสอดรับซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ Local Assessment System (LAS)  เป็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาจะพิจารณาในการจัดประเมิน
นักเรียน ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จัดให้มีการสอบพร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผล 
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน
หลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  และเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ           
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งบทบาทของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ด าเนินการจะเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Formative Evaluation)  ให้โรงเรียน
พร้อมรับกับการประเมินระดับชาติ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้มีการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ซึ่งเป็นการประเมินด้วยการจัดทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 



 

 

 
 
ปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งด าเนินการจัดสอบทั้ง 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้ข้อสอบกลางตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ซึ่งสารสนเทศการประเมินที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่จะน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ส่งผลถึงนักเรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน  รวมทั้งการก ากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558                  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558                    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                   
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการสอบ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้               
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และได้ใช้ผลการประเมินที่ได้จากเครื่องมือ            
ที่มีมาตรฐาน มาใช้ในการพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงเพ่ือการเรียนรู้ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 น าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม 
และสนับสนุนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหลักสูตร 
 4. หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าสารสนเทศจากการประเมินผลครั้งนี้ เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาได้ 
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ขอบเขต 
 การสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดขอบเขตของ      

การประเมิน ดังนี้ 
  1. ประชากร 

      ผู้เข้ารับการสอบครั้งนี้ เป็นนักเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 โรงเรียน  
โดยแยกจ านวนนักเรียนตามระดับชั้น ได้ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10,224 คน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
จ านวน 9,983 คน  
  2. ระยะเวลา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ง 85 โรงเรียน  โดยให้
ด าเนินการสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  

  3. เนื้อหา 
    3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
     เนื ้อหาที ่ใช้ในการออกข้อสอบครั ้งนี ้ เป็น เนื ้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   3.2 ข้อสอบที่ใช้ 

 การด าเนินการสอบครั้งนี้   ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โดยใช้ข้อสอบกลางส าหรับการสอบ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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บทที ่2บทที ่2  

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเอกสารทีเ่กีย่วข้องและวธีิด าเนินการและวธีิด าเนินการ  
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 นี้ มีหลักการ แนวคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าเสนอ
ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
  2. การจัดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
 

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  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเสริมสร้างความ 

รับผิดชอบต่อคุณภาพ 
 เป้าประสงค์  

  1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค  ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
         2. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
  3. สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
            4.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะตามสมรรถนะ และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
            5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจาย
อ 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 

 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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การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 
  

                ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 18 
เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 
3  โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 
20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่  1, 2  (ข้อ 8)  โดยมี
รายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้ 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ป.4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  3 กลุ่มสาระหลัก  (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)  

ม.1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  5 กลุ่มสาระหลัก  (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

     ส านักทดสอบทางการศึกษา ได้เตรียมแผนการประเมินฯ โดยใช้ข้อสอบกลางตามประกาศ สพฐ.
ดังกล่าว โดยเริ่มจากการด าเนินการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใช้เป็น
ข้อสอบกลางในแต่ละระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดยข้อสอบเน้นการคิดขั้นสูง 
(คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์) เพ่ือให้บริการเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อไป 
วัตถุประสงค ์

 1) เ พ่ื อ ให้ ค รู แ ล ะ โร ง เรี ย น ได้ เห็ น ตั ว อ ย่ า งข อ ง เค รื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะม าต รฐ าน 
 2) เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

            3) เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
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แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง 
                  การด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบกลางใน
แต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการ
จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ดังนี้ 
                  1. ก าหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (จัดสอบพร้อมกันทั้ง 85 โรง) ตามตารางสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
                  2. ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบในแต่
ละห้องสอบมาจากต่างระดับชั้นกัน และกรรมการคุมสอบไม่คุมนักเรียนที่ตนเองสอน) 
                  3. จัดห้องสอบห้องเรียนละ 30 คน 
                  4. ให้ผู้บริหารโรงเรียนก ากับ ติดตาม การสอบในวันสอบตามที่ก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวก
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัด
สอบ และรายงานผลการก ากับ ติดตาม การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 
                   5. หลังจากการสอบเสร็จสิ้นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละข้อ (ดาวน์โหลดผลเฉลยข้อสอบในระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ   e-Office 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น.) 
                   6. ผลสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน 

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน  
(70 %) 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน   
(30 %) 

- คะแนนจิตพิสัย 
- คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค 
- คะแนนตรวจงาน/โครงการ 
- คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 

ฯลฯ 
 

ข้อสอบกลางร้อยละ 20 ของ 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 

 
   
  คิดเป็นร้อยละ 6 

ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 ของ
คะแนนสอบปลายภาคเรียน  

 
  
 คิดเป็นร้อยละ 24 

 
                  ทั้งนี้ให้น าคะแนน จ านวน ร้อยละ 20 ดังตัวอย่าง 6 คะแนนไปรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียน
ของครูอีก 24  คะแนน  แล้วรวมคะแนนผลการวัดผลทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2/2558 (น าไปตัดสินผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
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                   7. โรงเรียนรายงานข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบตามแบบ
รายงานตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ก าหนด  และส่งกลับภายในวันที่ 15  มีนาคม  
พ.ศ.2559  ทาง Email: phichituta@gmail.com 
                  ผลการสอบด้วยข้อสอบกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรดังนั้น
ผลประเมิน จึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยแต่ละระดับสามารถน าไปใช้    
ดังนี้ 
                  ระดับผู้เรียนรายบุคคล 
                   ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคล ที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนในแต่ละมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมินและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น–ด้อยที่ต้องเร่งพัฒนาและ
ปรับปรุงเป็นรายบุคคล  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง 
                  ระดับการเรียนการสอนของครู 
                   ครูผู้สอนน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียน เปรียบเทียบผลการประเมิน
ของตนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ของแต่ละตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
                  ระดับสถานศึกษา 
                   โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ติดตาม นิเทศ เพ่ือ
ส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
                  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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โครงสร้างของแบบทดสอบ  
โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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 โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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  โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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 โครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
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ชาวนา ชาวสวน และชาวไร ่ต้องใช้น้ าในการเพาะปลกู โดยใช้น้ าที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ      เมื่อฝน
ตกน้ าซมึลงใตด้ิน อยู่ในล าคลอง และในบ่อต่างๆ   เราตกัน้ ามาใช้ โดยการท าน้ าให้สะอาด หรือโดยใช้
น้ าประปา ต่อท่อประปาเข้าบ้าน และเราต้องใช้น้ าเพื่ออปุโภคและบริโภค 

รูปแบบของแบบทดสอบ 

                  แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2558 มี 4 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะ
ข้อสอบแต่ละแบบ ดังนี้  

                  1. แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีค าตอบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกค าตอบที่
ถูกที่สุด 1 ค าตอบ  

                  2 . แบบเลื อกตอบ เชิ งซ้ อ น  (Complex Multiple Choices) เป็ น ลั ก ษ ณ ะข้ อ สอบ                       
ที่มีประเด็นค าถามรวมอยู่และมีข้อค าถามย่อยๆ ในข้อเดียวกัน ซึ่งถามในประเด็นของข้อค าถามรวม โดยข้อ
ค าถามแต่ละข้อ จะถามให้พิจารณาหรือประเมินว่าเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน  
                  3. แบบสร้างค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ (Closed construct/Short answer) เป็น
ข้อสอบที่ถามที่ให้คิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนด โดยมีค าตอบที่ชัดเจน หรือให้เขียนอธิบาย ภายใต้
ข้อมูล หรือเงื่อนไขที่ก าหนด และมีขอบข่ายของค าตอบที่ชัดเจน 
                  4 . แบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ /สร้างค าตอบอิสระ (extended-response 
question) เป็นข้อสอบที่ถามให้แสดงความคิด ความเห็นที่สอดคล้อง หรือโต้แย้ง หรืออภิปรายข้อมูล/
สถานการณ์ที่ก าหนดโดยให้อิสระในการคิดหรือเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ซึ่งข้อสอบ
รูปแบบนี้ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและมีแนวค าตอบ เพ่ือใช้ในการตรวจให้คะแนน 

 
ตัวอย่างของแบบทดสอบและวิธีการตอบแบบทดสอบ 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ก – ง  

ตัวอย่างค าถาม แบบเลือกตอบ (Multiple choice)    
  ข้อ ก.  จากข้อความที่นักเรียนอ่าน กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ  
  1)  วิธีการใช้น้ า    
  2)  ลักษณะของน้ า  
  3)  ความส าคัญของน้ า 
  4)  กระบวนการท าน้ าสะอาด  
    วิธีการตอบ 
 ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลขท่ีตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1   ดังนี้ 
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ข้อ ข. ① ② ❸ ④ 
 

ตัวอย่างค าถาม แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices) 

             ข้อ  ข. จากข้อความให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลที่ก าหนดต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ โดยให้วงกลม
ล้อมรอบค าว่า "จริง" หรือ "ไม่จริง"  

ข้อมูลที่ก าหนด จริง ไม่จริง 

1. ชาวสวนใช้น้ าประปาในการเพาะปลูก จริง ไม่จริง 

2. ชาวนาสามารถใช้น้ าในล าคลองอุปโภคบริโภคได้เมื่อผ่านกระบวนการกรองหรือต้ม จริง ไม่จริง 

3. เกษตรกรทุกคนใช้น้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค จริง ไม่จริง 
 

        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 และการประกอบเช่น 
อาชีพ เช่น ใช้ท านา  / ท าสวน  /ท าไร่ /ท าอาชีพเกษตรกรรม/ ใช้อุปโภค บริโภค ฯลฯ 

 
    เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิดได้ 0 คะแนน   

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

ไม่ให้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนค าตอบอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของน้ า ที่
มีต่อการด ารงชีพ  หรือไม่เขียน 
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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 าในการ

อุปโภคบริโภค ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล 
     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 าตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้ าใน

การอุปโภคบริโภคโดยไม่มีเหตุผลอธิบาย 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 าตอบอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการใช้น้ าใน
การอุปโภคบริโภค  หรือไม่เขียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 

 

21 



 

 

 

ตารางสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

วัน เวลา 

25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 

08.30 น. -10.00 น. 
10.00 น.  

-  
11.00 น. 

11.00 น  
- 

12.00 น. 

พัก
กล

าง
วัน

 

13.00 น.  
-  

13.50 น. 

13.50 น. 
 -  

14.40 น. 

คณิตศาสตร ์
(90 นาที) 

ภาษาไทย 
(60 นาที) 

วิทยาศาสตร์  
 (60 นาที) 

 
สังคมศึกษา 
(50 นาที) 

 

ภาษาอังกฤษ 
(50 นาที) 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

วัน เวลา 

25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 

08.30 น. -10.00 น. 
10.00 น.  

-  
11.00 น. 

11.00 น  
- 

12.00 น. 

พัก
กล

าง
วัน

 

13.00 น.  
-  

13.50 น. 

13.50 น. 
 -  

14.40 น. 

คณิตศาสตร ์
(90 นาที) 

ภาษาไทย 
(60 นาที) 

วิทยาศาสตร์  
 (60 นาที) 

 
สังคมศึกษา 
(50 นาที) 

 

ภาษาอังกฤษ 
(50 นาที) 
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บทที ่ บทที ่ 33  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
  
  รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
ข้อสอบกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2   
 ผู้รายงานเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้   
  1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558   
  2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสาระ           
การเรียนรู้ 
  3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
  4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสาระ                             
การเรียนรู้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 



 

 

 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558   
 
ตาราง 1 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
           ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย 10,224 50 22.75 45.49 8.15 

คณิตศาสตร์ 10,224  40 10.14 25.35 6.49 

วิทยาศาสตร์ 10,224  40 15.37 38.44 11.59 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10,224  35 13.67 39.07 8.06 

ภาษาต่างประเทศ 10,224  40 10.89 27.23 9.92 

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 24 



 

 

 

                2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ตาราง 2  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
             ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ท 1.1 ม.1/2 5 2.42 48.48 0.68 

  ม.1/3 3 1.70 56.61 0.52 

  ม.1/4 3 1.38 45.96 0.46 

  ม.1/6 7 3.54 50.57 1.49 

  ม.1/7 3 1.39 46.44 0.53 

  ม.1/8 6 2.64 44.02 0.91 

ท 2.1 ม.1/6 4 1.48 37.12 0.89 

ท 3.1 ม.1/4 5 2.44 48.71 0.83 

ท 4.1 ม.1/4 3 0.89 29.60 0.28 

  ม.1/6 3 1.02 33.94 0.34 

ท 5.1 ม.1/2 3 1.32 44.12 0.39 

  ม.1/3 2 1.02 50.88 0.37 

  ม.1/4 3 1.50 50.15 0.46 

 
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ท 1.1 ม.1/3, 6  ท 5.1 ม.1/3, 4 มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 3  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

ส 1.1 ม.1/2 1 0.56 56.07 0.23 

  ม.1/5 1 0.53 53.08 0.22 

  ม.1/8 1 0.41 40.79 0.25 

ส 1.2 ม.1/2 1 0.39 39.02 0.26 

  ม.1/3 1 0.53 53.36 0.24 

ส 2.1 ม.1/1 1 0.47 47.49 0.23 

  ม.1/3 3 1.13 37.59 0.61 

  ม.1/4 1 0.64 64.22 0.23 

ส 2.2 ม.1/1 1 0.45 44.66 0.41 

  ม.1/2 1 0.35 35.02 0.24 

ส 3.1 ม.1/1 1 0.39 39.22 0.25 

  ม.1/2 1 0.44 43.77 0.22 

  ม.1/3 2.5 1.01 40.42 0.68 

ส 3.2 ม.1/1 1 0.37 36.65 0.25 

  ม.1/3 1 0.40 40.11 0.24 

  ม.1/4 1 0.45 44.65 0.23 

ส 4.1 ม.1/2 1 0.41 41.39 0.25 

  ม.1/3 1 0.48 47.51 0.22 

ส 4.2 ม.1/1 1 0.39 38.56 0.25 

  ม.1/2 1 0.37 36.80 0.25 

ส 4.3 ม.1/2 1 0.44 44.02 0.33 

  ม.1/3 3.5 0.56 15.99 0.33 

ส 5.1 ม.1/1 1 0.38 38.22 0.24 

  ม.1/2 1 0.34 33.64 0.26 

  ม.1/3 3 1.10 36.69 0.62 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

ส 5.2 ม.1/3 1 0.37 36.83 0.25 

  ม.1/4 1 0.33 33.37 0.25 
 

 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/2, 5  ส 1.2 ม.1/3  และ ส 2.1 ม.1/4  
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 
 

ตาราง 4  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
            (ภาษาอังกฤษ)  

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ต 1.1 ม.1/1 2 0.60 30.15 0.31 

  ม.1/2 1 0.38 38.27 0.54 

  ม.1/3 2 0.71 35.28 0.54 

  ม.1/4 9 1.99 22.14 1.43 

ต 1.2 ม.1/1 2 0.56 28.07 0.37 

  ม.1/2 2 0.54 26.99 0.36 

  ม.1/3 2 0.63 31.27 0.38 

  ม.1/4 2 0.66 32.81 0.44 

  ม.1/5 2 0.55 27.49 0.35 

ต 1.3 ม.1/1 4 0.29 7.29 0.50 

  ม.1/2 3 1.04 34.65 0.61 

  ม.1/3 3 0.27 9.16 0.28 

ต 2.1 ม.1/1 1 0.48 48.10 0.25 

  ม.1/2 1 0.51 51.42 0.29 

ต 2.2 ม.1/1 2 0.49 24.68 0.36 

  ม.1/2 1 0.32 31.72 0.26 

ต 4.1 ม.1/1 1 0.86 86.22 2.66 
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 จากตาราง 4 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ต 2.1  ม.1/2  และ ต 4.1  ม.1/1 มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 
ตาราง 5  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ค 1.1 ม.1/2 3 0.49 16.23 0.40 

ค 1.2 ม.1/2 5 1.48 29.51 0.92 

  ม.1/4 3 0.47 15.75 0.40 

ค 1.3 ม.1/1 4 1.29 32.36 0.63 

ค 1.4 ม.1/1 3 0.99 33.01 0.43 

ค 3.1 ม.1/2 2 0.42 21.21 0.28 

  ม.1/6 4 1.59 39.83 0.82 

ค 4.1 ม.1/1 3 0.79 26.49 0.49 

ค 4.2 ม.1/2 2 0.33 16.39 0.33 

  ม.1/3 6 1.26 20.97 0.68 

ค 5.2 ม.1/1 2 0.55 27.43 0.35 

ค 6.1 ม.1/1-6 3 0.47 15.77 0.78 

 
 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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ตาราง 6  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
             ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ว 1.1 ม.2/3 1 0.35 34.99 0.37 

  ม.2/4 2 1.22 61.00 0.47 

  ม.2/5 1 0.42 41.64 0.24 

  ม.2/9 1 0.49 48.92 0.31 

  ม.2/13 5 1.42 28.46 0.83 

ว 3.1 ม.2/1 2 0.64 31.80 0.43 

  ม.2/2 4 0.96 24.01 0.64 

  ม.2/4 1 0.36 35.78 0.29 

ว 3.2 ม.2/1 1 0.51 50.71 0.35 

  ม.2/2 3 1.22 40.78 0.57 

  ม.2/3 4 1.80 45.09 0.84 

ว 4.1 ม.2/2 3 0.72 23.91 0.62 

ว 5.1 ม.2/2 1 0.31 30.84 0.24 

  ม.2/3 1 0.18 18.33 0.23 

  ม.2/4 2 1.09 54.61 0.42 

ว 6.1 ม.2/1 1 0.37 37.18 0.31 

  ม.2/2 1 0.59 58.97 0.22 

  ม.2/3 2 0.91 45.61 0.40 

  ม.2/4 2 0.41 20.70 0.32 

ว 8.1 ม.2/5 2 1.40 69.92 3.49 

 
 จากตาราง 6 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ว 2.4 ม.1/4  ว 3.2 ม.1/1   ว 5.1 ม.1/4                            
ว 6.1 ม.1/2  และ ว 8.1 ม.1/5  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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 3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2558   
 
ตาราง 7  แสดงค่าสถิติผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย 9,983 52 20.82 40.04 15.68 

คณิตศาสตร์ 9,983 40 18.27 45.69 66.65 

วิทยาศาสตร์ 9,983 40 14.57 36.42 8.56 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9,983 35 14.91 42.59 8.17 

ภาษาต่างประเทศ 9,983 40 9.55 23.87 6.86 

 
 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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               4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐาน           
การเรียนรู ้
 

ตาราง 8  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

ท 1.1 ม.2/2 5 2.31 46.12 1.05 

  ม.2/5 8 2.06 25.71 1.17 

  ม.2/7 5 1.54 30.77 0.72 

ท 2.1 ม.2/3 1 0.92 92.25 0.87 

  ม.2/7 2 1.06 52.88 0.51 

ท 3.1 ม.2/2 1 0.80 80.31 0.65 

  ม.2/3 2 0.88 44.22 0.49 

ท 4.1 ม.2/1 2 0.66 32.99 0.56 

  ม.2/2 3 0.89 29.66 0.42 

  ม.2/3 6 2.15 35.84 1.11 

  ม.2/4 2 0.98 49.06 0.49 

  ม.2/5 2 0.54 26.96 0.62 

ท 5.1 ม.2/2 6 2.46 40.97 1.28 

  ม.2/3 2 1.96 98.17 4.80 

  ม.2/4 5 1.61 32.18 0.92 

 
 จากตาราง 8 พบว่ า  คะแนน ผลสอบระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า โดย ใช้ ข้ อสอบกลาง                                   
ปีการศึกษา 2558  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ท 2.1 ม.2/3, 7  ท 3.1 ม.2/2  
และ  ท 5.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 9  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

ส 1.1 ม.2/4 1 0.67 66.73 0.27 

  ม.2/6 1 0.59 58.74 0.21 

  ม.2/8 2 1.01 50.43 0.49 

  ม.2/11 1 0.42 41.57 0.26 

ส 1.2 ม.2/4 1 0.54 53.62 0.24 

  ม.2/5 1 0.58 58.48 0.24 

ส 2.1 ม.2/1 1 0.30 30.39 0.34 

  ม.2/3 1 0.61 61.10 0.24 

  ม.2/4 2 1.16 57.89 0.71 

ส 2.2 ม.2/2 1 0.47 46.74 0.25 

ส 3.1 ม.2/1 1 0.39 39.21 0.26 

  ม.2/2 1 0.37 36.81 0.24 

  ม.2/3 2 1.28 64.10 0.68 

  ม.2/4 1 0.34 34.38 0.25 

ส 3.2 ม.2/1 1 0.47 46.63 0.27 

  ม.2/4 1 0.33 32.91 0.27 

ส 4.1 ม.2/1 1 0.38 37.98 0.27 

  ม.2/2 2 0.72 35.99 0.26 

  ม.2/3 1 0.47 47.30 0.23 

ส 4.2 ม.2/1 1 0.45 45.34 0.25 

  ม.2/2 3 0.74 24.53 0.35 

ส 4.3 ม.2/2 1 0.41 40.57 0.23 

  ม.2/3 1 0.46 45.65 0.23 

ส 5.1 ม.2/2 3 0.51 17.00 0.35 

ส 5.2 ม.2/1 1 0.50 49.81 0.23 

  ม.2/2 1 0.38 38.08 0.24 

  ม.2/4 1 0.37 37.05 0.32 
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 จากตาราง 9 พบว่ า  คะแนน ผลสอบระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า โดย ใช้ ข้ อสอบกลาง                          
ปีการศึกษา 2558  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน  ส 1.1 ม.2/4, 6, 8  ส 1.2            
ม.2/2, 5  ส 2.1 ม.2/3, 4 และ ส 3.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
ตาราง 10  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ)  
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ต 1.1 ม.2/1 2 0.71 35.45 0.40 

  ม.2/3 5 0.30 6.08 0.52 

  ม.2/4 6 2.08 34.61 1.20 

ต 1.2 ม.2/1 2 0.64 32.21 0.44 

  ม.2/2 2 0.59 29.39 0.45 

  ม.2/3 2 0.57 28.65 0.29 

  ม.2/4 2 0.63 31.59 0.33 

  ม.2/5 3 0.48 15.88 0.39 

ต 1.3 ม.2/1 2 0.55 27.72 0.25 

  ม.2/2 3 0.39 13.08 0.47 

  ม.2/3 4 0.36 8.98 0.57 

ต 2.1 ม.2/1 1 0.33 33.06 0.24 

  ม.2/2 1 0.37 36.94 0.24 

ต 2.2 ม.2/1 2 0.65 32.27 0.51 

  ม.2/2 2 0.55 27.67 0.34 

ต 4.1 ม.2/1 1 0.34 34.15 0.25 
 

 จากตาราง 10 พบว่า  คะแนนผลสอบระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษา โดยใช้ ข้ อสอบกลาง                                  
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 11 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ค 1.1 ม.2/2 2 0.83 41.39 3.75 

  ม.2/4 7 3.27 46.64 12.74 

ค 1.2 ม.2/1 2 0.78 39.04 2.54 

ค 1.3 ม.2/1 3 1.18 39.39 3.60 

ค 2.1 ม.2/2 2 1.29 64.58 5.43 

ค 2.2 ม.2/1 3 0.68 22.59 2.67 

ค 3.2 ม.2/1 5 3.05 60.97 11.31 

  ม.2/2 3 1.16 38.58 4.35 

ค 4.2 ม.2/1 2 1.44 72.14 5.05 

  ม.2/2 2 0.87 43.41 2.90 

ค 5.1 ม.2/1 4 1.79 44.79 6.74 

ค 5.2 ม.2/1 2 1.10 54.80 3.36 

ค 6.1 ม.2/1-6 3 0.84 28.16 2.21 
 
 

 จากตาราง 11 พบว่า  คะแนนผลสอบระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษา โดยใช้ ข้ อสอบกลาง                                  
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน  มาตรฐาน  ค 2.1 ม.2/2  ค 3.2            
ม.2/1  ส 4.2 ม.2/1 และ ส 5.2 ม.2/2  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 
 

ตาราง 12  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ SD 

ว 1.1 ม.2/1 3 1.29 42.97 0.64 

  ม.2/2 1 0.29 29.45 0.32 

  ม.2/3 2 0.62 31.22 0.67 

  ม.2/5 3 1.46 48.80 0.67 

  ม.2/6 1 0.63 62.96 0.41 
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ว 3.1 ม.2/2 1 0.40 40.21 0.31 

  ม.2/3 1 0.54 53.66 0.27 

ว 3.2 ม.2/1 3 1.17 38.97 0.57 

  ม.2/2 4 1.02 25.40 0.62 

  ม.2/3 1 0.43 43.46 0.26 

ว 4.1 ม.2/1 1 0.47 47.29 0.32 

  ม.2/2 5 2.14 42.81 1.06 

ว 5.1 ม.2/1 2 0.63 31.29 0.31 

  ม.2/3 1 0.27 26.59 0.27 

ว 6.1 ม.2/2 1 0.33 33.41 0.30 

  ม.2/4 3 0.94 31.21 0.46 

  ม.2/5 3 1.03 34.24 0.48 

  ม.2/6 2 0.40 19.78 0.36 

  ม.2/9 2 0.51 25.44 0.27 

 
 จากตาราง 12 พบว่า  คะแนนผลสอบระดั บ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษา โดยใช้ ข้ อสอบกลาง                                        
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน  ว 1.1 ม.2/6  ว 3.1 ม.2/3  
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 
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บทที ่ บทที ่ 44  

สรุปผล  อภิปรายสรุปผล  อภิปรายผลผลและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ  
 

รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 เป็นรายงานผลการ
สอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดสอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ในวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2558 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 2558                  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558                      

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                   
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 

สรุปผล           
    ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2    
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้ 
 1. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน                
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 

   1.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
       1.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2                                    
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 จ าแนกตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด พบว่า 

 2.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ท 1.1 ม.1/3, 6  

ท 5.1 ม.1/3, 4 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 



 

 

 
 

                     2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/2, 5  ส 1.2 ม.1/3  และ ส 2.1 ม.1/4  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
มาตรฐาน ต 2.1  ม.1/2  และ ต 4.1  ม.1/1 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ ตัวชี้วัดอ่ืน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

           2.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ว 2.4 ม.1/4  
ว 3.2 ม.1/1   ว 5.1 ม.1/4  ว 6.1 ม.1/2  และ ว 8.1 ม.1/5  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 2.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                      2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน ท 2.1 ม.2/3, 7  
ท 3.1 ม.2/2  และ  ท 5.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

            2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
มาตรฐาน  ส 1.1 ม.2/4, 6, 8  ส 1.2  ม.2/2, 5  ส 2.1 ม.2/3, 4 และ ส 3.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุก
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

            2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน  ค 2.1 ม.2/2  
ค 3.2 ม.2/1  ส 4.2 ม.2/1 และ ส 5.2 ม.2/2  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐาน  ว 1.1 ม.2/6  
ว 3.1 ม.2/3  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอ่ืน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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อภิปรายผล 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 33 จากผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2                         
ปีการศึกษา 2558  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สรุปผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นจุดควรพัฒนา 
ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1  การด าเนินการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนขาดความเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพและไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ที่จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรได้อย่างแท้จริง 
   1.2  การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตร 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการได้รับการพัฒนาของบุคลากรครู
กลุ่มครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง  รวมทั้งมีจ านวนอัตราก าลังครูที่จ ากัด และสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับ
วิชาที่รับผิดชอบสอน จึงควรพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
  2.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กันตั้งแต่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล รวมถึงการน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 
   2.2. บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นระบบและถูกวิธี ขาดความต่อเนื่อง จึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อครูผู้สอนและวิชาเรียน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการสอบในระดับที่น้อยมาก และเข้าสอบโดย
ไม่สมัครใจหรือครูบังคับให้สอบ 
   2.3  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
กับธรรมชาติวิชา และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง 
  3.  ด้านครูผู้สอน 
    3.1 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้  การเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
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     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 
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 ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
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   
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 สรุปโดยภาพรวม ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่านักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสาระการเรียนรู้              
ที่น ามาประเมินนั้น เป็นข้อสอบที่วัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจากผลการสอบ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันของ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษา  
กระบวนการจัดการเรียนรู้   การบริหารจัดการศึกษา คุณภาพของครู และความพร้อมของนักเรียน                           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  สถานศึกษาทุกแห่งควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป   

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
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและระดับชั้นเรียนของนักเรียน 
       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 พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ เพ่ิมความตระหนักในเรื่องของการวัดและ
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 
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การน าผลการประเมินไปใช้ 
การน าผลการประเมินสามารถไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการก ากับดูแล        
แนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ผลจากการประเมิน จัดท าเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน
รายบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหาร
จัดการ การก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 

1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     1.1 รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2558 
ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เครื่องมือวัดที่สร้างตรงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศในรายงานจึงมีความ
สอดคล้องกับสภาพความจริงในการน าหลักสูตรไปใช้ของแต่ละโรงเรียน 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และ
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

2. ระดับสถานศึกษา 
     2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะค่าสถิติโดยภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สถานศึกษาควรน าข้อมูล
ผลการทดสอบนักเรียนแต่ละคน มาวิ เคราะห์ เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล                 
โดยวิเคราะห์ว่านักเรียนคนใด  มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักเรียนคนใด
มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  การวิเคราะห์ดังกล่าว  ควรให้ครูประจ าชั้นหรือ
ครูผู้สอนวิชานั้นเป็นผู้วิเคราะห์  ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เห็นข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความตระหนักในการ
แก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้อ่ืนวิเคราะห์ให้ หลังจากนั้นสถานศึกษาควรก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือก าหนด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  นอกจากนี้  สถานศึกษา
ควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการประเมินด้วย 
     2.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทราบถึงจุดที่
ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับคุณภาพ ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา 
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       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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